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Förord
Riksantikvarieämbetets institution för konservering (RIK) vill 
genom denna inventeringsrapport rikta uppmärksamheten mot den 
konstindustriella verksamhet som bedrevs vid landets stenhug
gerier. Trots att Skulpturförlagor från Yxhults stenhuggeri är en 
inventering som omfattar förlagor från ett enda stenhuggeri ger den 
material till generell kunskap om det skulpturala stenhuggandets 
förberedande och formgivande faser.

En fotodokumentation av samlingen från 1983 har vänligen 
utlånats till RIK av Kumla kommun genom Mats Runering och 
Arne Amshelm. Åke Avenbok från Hällabrottet har med sin lokal
kännedom och sina kulturhistoriska insikter varit en ovärderlig källa 
till kunskap under arbetets gång. Yxhults AB har genom Rune 
Jansson välvilligt upplåtit dels ”Stenmuseet”, dels Yxhults stenhug
geri AB:s arkiv.

Till de personer, nämnda och onämnda, som gjort mitt arbete till 
ett nöje vill jag å RIK:s vägnar rikta ett varmt tack!

Urban Nilsson 
bebyggelsean ti kvari e
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Inledning
Bakgrund
Erfarenheterna från Riksantikvarieämbetets inventeringsprojekt 
Natursten i byggnader har tydliggjort nödvändigheten av att för
stärka kunskapen kring de kulturhistoriska förhållanden som fasad- 
stenen är ett uttryck för. Inventeringen av Yxhults stenhuggeris 
förlagor till skulptural fasadsten är ett led i att öka den humanistiska 
kunskapen inom ämnet. Till inventeringen hör föreliggande rapport. 
Här presenteras samlingen och dess förlagor länkas, utifrån arkiv
material, samman med fasadsten runt om i landet och vissa slutsat
ser dras. Materialet har emellertid, i kombination med andra källor, 
en stor forskningspotential. Om rätt frågor ställdes till materialet, 
skulle det kasta ljus över hur processen, från idé via förlaga till fär
dighuggen sten, egentligen såg ut.

Inventeringens syfte
Inventeringens syfte är att dokumentera förlagor för skulptural 
fasadsten. Yxhults stenhuggeris efterlämnade samling av förlagor är 
ett unikum i landet. Inventeringsmaterialet ger på en rad punkter ny 
kunskap om de många led som föregick den huggna stenskulpturen.

Genom att dataregistret länkas till riksinventeringen Natursten i 
byggnader blir det möjligt att identifiera skulptural fasadsten i 
landet vars förlagor ännu finns bevarade i Yxhult. Det är alltså 
möjligt att studera en förlaga t.ex. i samband med en stenkonser
vering. Detta kan vara fruktbart eftersom skulpturens ursprungliga 
form bäst bevarats av förlagan, i de fall det gäller exteriör sten
skulptur.

Samlingen
Samlingen är inrymd i ett timrat hus - ”Långholmen”- som omkring
toon " i__1 “ —„ T~>. 0.4__,u A._______loov lljiuaucs iiéiii uoii liaiuoiagiia gaiu vCn kuih avu lunnia

som verkstad för omamentbildhuggama. På 1940-talet flyttades 
byggnaden, bort från hyvleriets omedelbara närhet, till sitt nuva
rande läge. Samlingen hystes under ett tak. Förutom 273 förlagor av 
gips, keramik och trä ingår i inventeringen huggna stenomament 
och gjutformar för gipsförlagor. I samlingen, men utom invente
ringen, ingår även stenhuggarverktyg, stenhyvel, kompressor mm. 
Härutöver finns en privat samling förlagor, av modellören Anton 
Englunds hand, som inventerats.

Byggnadens inre bjuder sin besökare på en sällsam syn, som 
domineras av den stora mängden gipsförlagor för fasadomament.



Dessa hänger tätt på timmerväggarna och ligger på eller står stap
lade mot den bänk av kalkstensskivor som löper runt hela rummet. 
De stenhuggarverktyg och maskiner som också finns i rummet t.ex. 
stenhyveln, flyttad från den ännu existerande hyvleriverkstaden, 
kompletterar bilden av den konstindustriella produktion som be
drevs vid Yxhult.



Inventeringens genom
förande
Inventeringsblankettens uppbyggnad
Inventeringen har genomförts på plats av rapportens författare på 
uppdrag av Riksantikvarieämbetets institution för konservering. 
Inventeringsblankettens uppgifter plus kompletterande uppgifter har 
sedan förts in i ett dataregister. En ifylld blankett finns som Bilaga 
1. Blankettens första två tredjedelar, t.o.m. rubriken Anmärkning, 
innehåller uppgifter om förlagan, medan den nedre tredjedelen 
innehåller uppgifter om den fasadsten som den inventerade model
len fungerade som förlaga till. De tre viktigaste uppgiftskategori- 
ema har nedan ordnats i tre grupper som utgjort kärnan i informa
tionssamlandet.

1 Förlaga. Motiv. Material och Beskrivning. Här ges en benäm
ning, upplysning om motivkrets och material samt en beskrivning 
som i kombination med fotomaterialet är vitalt för att 
dokumentationssyftet skall uppfyllas.

2 Bild. Filmnr. och CDnr. Under den första rubriken ges besked 
om från vilket fotoarkiv bilderna är hämtade, vem som fotografe
rade och datum för fotograferingen. Därnäst ges besked om negativ
numret. Under CDnr. finns den beteckning bilden har i RIK:s digi
tala bildarkiv.

3 Byggnad. Adress. Ort. Nr. i Riksinv.. Läge i fasad och Arkiv. 
Under dessa rubriker finns uppgifter om fasadsten en i den byggnad 
för vilken förlagorna användes. Under rubriken Arkiv, på blankett
ens första avsnitt, hänvisas till de fraktspecifikationer som med text 
och illustration sammanlänkar rätt förlaga med rätt fasadsten. I 
Yxhultsregistret är det under rubriken Nr i Riksinv. som kopplingen 
ges, till det riksomfattande registret Natursten i byggnader. Kopp
lingen skall även kunna göras omvänt mellan registren, d.v.s. från 
Natursten i byggnader till Skulpturförlagor från Yxhults stenhug
geri.

Övriga uppgifter är underordnade huvuduppgifterna och fungerar 
som stöd och komplettering till den bild som tecknats av det inven
terade föremålet. Här bör dock understrykas att uppgifterna under 
rubriken Anmärkning i många fall är av största intresse.

Arbetets gång
Det deskriptiva inventeringsarbetet i ”museibyggnaden” har varvats 
med studier av handlingar, s.k. Specifikationer, i Yxhults stenhugge
ris efterlämnade företagsarkiv. Det senare med syfte att ur de, ofta
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med frihandsteckningar, illustrerade orderspecifikationema härleda 
den byggnad för vars fasadsten respektive föremål fungerat som 
förlaga. Identifikation har även skett genom att inventeraren/förfat- 
taren igenkänt fasadsten främst i Stockholm. Drygt tjugo av de 
större förlagorna var sedan tidigare försedda med en plåthylsa vars 
etikett ger besked om vilken byggnad det rör sig om.

En stor del av samlingen fotodokumenterades 1983 av Kumla 
kommuns fotogral - Ame Amshelm. De filmnummer som förekom
mer i registret refererar dels till negativnumren i Kumla kommuns 
bildarkiv, dels till fotografier i RIK/stenenhetens digitala bildarkiv.
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Yxhults stenhuggeri
Stenindustrin som samhällsspegel
Den verksamhet som bedrevs i och i anslutning till de stenbrott där 
materialet bröts är i sin egenskap av utförare och ofta även formgi
vare av största intresse vid studiet av fasadsten landet runt. Den 
mest dominerande perioden - kvantitativt sett - tar sin början på 
1880-talet, samtidigt som många städer och tätorter växte genom 
allmän befolkningstillväxt och inflyttning från landsbygden, det 
senare som en följd av jordbrukets rationalisering och industrins 
efterfrågan på arbetskraft. Även servicesektorns expansion bidrog 
till snabbt växande städer. Tack vare stambanans utbyggande på 
1860-talet och Yxhults, till Kumla station, anslutande industrispår 
1883, kunde företaget göra hela landet till sin marknad. Yxhults 
stenhuggeri var ett barn av sin tid. Med ena benet stod företaget i 
ornamentbildhuggamas och stenbrottsarbetamas hantverkliga tradi
tion, medan man med det andra benet klivit in i industrialismens 
mekaniserade produktionsformer. Företagets verksamhet var både 
ett uttryck för och en produkt av den djupgående samhällsföränd
ring som bl.a. ledde till hantverkets mekanisering, järnvägsnätets 
utbyggnad och stenstädernas uppbyggande.

Konstindustri i sten
För stenhuggeriets del skedde den första praktiska kontakten med 
byggherren via den arkitekt som anlitats. Det blev modellörens och 
ornamentbildhuggamas uppgift att tolka arkitektens ritningar då det 
gällde stenomamentens detaljutformning. Hur stor bildhuggarens 
frihet var, i förhållande till arkitektens ritning och byggherrens 
önskemål, är svårt att fastställa. Tyngdpunkten i en sådan rollfördel
ning förskjöts sannolikt, olika byggprojekt emellan. Troligt är dock 
att Yxhults mest framstående omamentbildhuggare och modellör 
Anton Englund, genom sin skicklighet och sitt renommé, hade stor 
frihet i sitt samarbete med arkitekter. Den färdighuggna stenskulp
turen föregås av en rad förberedande moment. Ritningen översattes 
till tredimensionell form genom att en lermodell skulpterades. Frag
ment av färgskikt visar att lerskulpturerna målades i den färg de 
skulle få som huggen sten. Det är möjligt att lermodeller i vissa fall 
användes som förlagor. Vanligt var att gipsformar göts kring model
lerna. I formarna göts sedan gipsförlagorna. Nästa led bestod i att så 
precist som möjligt överföra formen till sten vilket gjordes av oma
mentbildhuggare. Till sin hjälp hade de under arbetets gång s.k. 
transportörer eller punkteringsinstrument. 1 Flera av de skulpturalt 
mer komplicerade förlagorna är försedda med kryss, ringar och 
punkter; markeringarna fungerade som referenser då formen höggs i



sten. Den beställda stenen fraktades sedan till byggarbetsplatsen 
ofta i respektive byggmästares namn. Stenen murades undan för 
undan in i husets fasader, i takt med att nya stensändningar kom och 
våning lades till våning. Stenhuggeriet tillhandahöll i allmänhet en 
man som, på byggarbetsplatsen, stod för passningen av den färdig- 
huggna och dämed ömtåliga fasadstenen.2

Formgivarna
I allmänhet hade företagets modeller Anton Englund det yttersta 
ansvaret för den skulpturala stenens utformning. I vissa fall anlita
des välrenommerade skulptörer som formgivare. Även om fasad- 
stenens upphovsman kan vara känd är det mer sällan som denne 
signerat sitt verk.

Englund signerade en lermodell för en änglarelief på en impost - 
sten i Gustav Adolfskyrkans västportal (nr. 142, se Bild 7 & 8). I 
nedre vänstra hörnet både på modellen och på den huggna stenen 
finns en liten banderoll med A. E. På portalens andra impoststen 
förekommer också en reliefbild som modellören signerat.

Kolonnerna i Nordiska museets huvudportal från 1905 -06 står 
på fyra plintar som är utsmyckade med sex bildreliefer symbolise
rande svenskt liv och arbete3 . Bilderna är formgivna av Carl Eldh 
och de ackompanjeras av kärnfulla allittererande sentenser formule
rade av August Strindberg. Två av bilderna är signerade ”Eldh” (se 
Bild 9). De fyra övriga ingår i den samling förlagor som Anton 
Englund efterlämnade (nr. 270-273). Detta tyder på att arbetet i 
kvartcitbunden Roslagssandsten har utförts vid Yxhult. Det kan 
t.o.m. vara så att de fyra osignerade bilderna är formgivna av Eng
lund fast i överensstämmelse med Carl Eldhs manér.

För Stockholms Enskilda bank gjordes antikiserande reliefer 
föreställande en man och en kvinna (nr. 1 och 2, se Bild 52). Bilder
na var avsedda som interiör utsmyckning och bär signaturen ”T S " 
- Tore Strindberg.

Försäljning
Under stenhuggeriets blomstringstid - ca. 1890 - 1912 - var Yxhult 
stockholmsmarknadens största företag då det gällde byggnads- 
sten.4 Antalet anställda i hela företaget var 1897 omkring 300.5 
Av alla detaljer på Stockholms malmar av kalksten, sandsten och 
marmor så utgör de av Yxhultskalksten 38% medan den näst vanli
gaste bergarten är gotländsk sandsten med 7,2%. Verksamhetens 
omfattning krävde redan 1885 att man måste ha såväl stenhuggeri, 
lager och kontor i huvudstaden. Representationen fanns kvar ända 
till 1912. Då stenen inte bara bröts utan i huvudsak också höggs i 
Yxhult var det varken nödvändigt eller möjligt att ha filialer runt 
om i landet. Till lands och till sjöss nådde Yxhultskalksten även



orter som t.ex. Umeå, Helsingfors, Göteborg, Karlskrona, Malmö 
och Köpenhamn.6

Industriområdet
Yxhult-Kvamtorpsområdet är en natur- och kulturmiljö med en 
stark industrihistorisk prägel, som sträcker sig från 1800-talet och 
fortsätter in i framtiden. Den kalkrika berggrunden gör området 
intressant också för naturvården. Det åldriga bruket att bryta kalk
sten sträcker sig tillbaka till förhistorisk tid vilket hällkistoma nära 
industriområdet visar. Kalksten bröts under medeltiden för kyrko- 
byggen och senare bl.a för Örebro slotts olika byggnadsetapper. 
Under Gustav III:s regeringstid försågs stora delar av Närkes lands
vägar med milstenar av kalksten från Yxhult. Dessa åldriga brott 
finns i viss mån kvar, i de fall man inte fortsatt bryta i dem. Den 
industriella historien tar sin början under 1820-talet då produktio
nen består av kvarnstenar, olika typer av plansten, gravvårdar m.m. 
1879 omvandlades det Adlerska familjeföretaget till Yxhults sten
huggeri AB. Samma år uppfördes den första verkstadsbyggnaden 
som kom att inrymma sten hyvlar, drivna av den i nära anslutning 
uppbyggda ångpannan. Byggnaden kom att tillbyggas i flera etap
per bl.a. med ritkontor. Hyvleriet är mirakulöst nog ännu bevarat 
trots att det i dag står oanvänt. Hy vieri verkstadens bevarande är av 
största vikt för den historiska industrimiljön. Detta är särskilt viktigt 
eftersom stenhuggeri verkstaden från 1892 revs redan åren efter att 
det storskaliga och mekaniserade stenhuggeriet stod klart 1939. 
Anledningen till att hyvleriet byggdes före stenhuggeriet är att 
maskinhyvlama måste stå under tak medan stenhuggarna arbetade 
utomhus. På andra sidan om det gamla industrispåret och grusvägen 
återfinns en arkitektoniskt förstklassig byggnad med fasader helt av 
kalksten i nyrenässansens formspråk. Byggnaden uppfördes år 1900 
och kom att inrymma såväl företagets kontor som brukshandeln.
I dag inrymmer byggnaden värdshuset Trilobiten. Karaktären av 
brukssamhälle förstärks av närheten till de båda direktörsbostä- 
dema, dels Yxhults gård med flyglar och ekonomibyggnader, dels 
den av Ragnar Östberg ritade klassicistiska disponentvillan från 
1931 -32.7

1 nära anslutning till hyvleriet stod timmerbyggnaden ”Långhol
men”, innan den på 1940-talet flyttades och kom att inrymma sam
lingen av förlagor och stenhuggarverktyg. Företagsledningen ville 
härmed skapa ett äreminne över stenindustrin vilken vid denna tid 
dels frångick skulptural fasadsten, dels kom företagets massiva 
satsning på produktion av lättbetong - Ytong - att dominera verk
samheten. Denna nya verksamhetsgren genererade flera nya indust
ribyggnader och så småningom ett nytt huvudkontor, i anslutning 
till stenhuggeriet. Dessa den yngre generationens byggnader be
handlas ej närmare i denna text men bidrar verksamt till att göra 
Yxhult till en riksintressant kulturmiljö. Härtill bidrar även de
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många stenbrotten i bygden och några äldre byggnader, t.ex. IOGT- 
NTO:s ordenshus i fullödig jugendstil och en av sten murad par
stuga från 1774. Yxhult bevarar trots rivningar och förändringar en 
mycket stark prägel av bruksort.

Yxhults AB finns kvar och idag, liksom vid sekelskiftet 1900, 
förser företaget byggbranschen med byggnadsmaterial. Då var det 
natursten, nu är det lättbetong och olika typer av konststen. Sten
huggeriet drevs vidare ända till 1970-talets början. Då hade emeller
tid produktionen sedan länge mer varit inriktad på maskinellt bear
betad tunnsten av kalksten och marmor. I ovan behandlade äldre 
industriområde har företaget till stor del avvecklat sin verksamhet, 
bortsett från det representativa huvudkontoret från 1950-talet ritat 
av Helge Zimdahl. Produktionen på orten sker idag endast i det när
belägna industriområdet Kvarntorp.
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Samlingens innehåll
Förlagor
Den del av samlingen som inventerats innehåller till övervägande 
del förlagor för skulptural fasadsten men även gjutformar och en del 
bearbetad marmor och kalksten. Förlagorna är tredimensionella 
full skal emodell er gjorda av gips, keramik eller trä. Att förlagorna 
bevarats för eftervärlden sammanhänger troligen med att man inte 
velat kassera så gott hantverk trots att modellerna när stenen var 
Färdighuggen redan fyllt sin funktion. Ur företagets gömmor kunde 
således föremålen tas och de samlades under ett tak. Detta innebär 
att de bevarade förlagorna bara är en bråkdel av alla som producera
des av företagets modellverkstad.

Förlagorna uppvisar en stor variationsbredd med avseende på 
motivval, konstnärlig och teknisk kvalitet, typ av skulptur, utform
ning, tillkomsttid, grad av plasticitet, storlek etc. Motivval samman
hänger med utformning och tid och skiftar allt utifrån byggnadens 
funktion, arkitektens respektive modellörens manér och dessas 
tolkning av periodens rådande stilriktningar inom arkitektur respek
tive skulptur. 1890-talets stilblandande estetik gynnade en detaljrik 
ornamentik (se Daneliuska huset i Stockholm) medan 1920-talets 
klassicistiska ideal föreskrev ett stiliserat formspråk (se Läkarhus i 
Stockholm). Den omsorg som lagts ned och graden av konsthant- 
verklig kvalitet som förlagan har sammmanhänger naturligtvis med 
vilka ekonomiska ramar stenhuggeriet haft för sitt uppdrag, vem 
som var formgivare och vem som högg.

Utformningen sammanhänger också med vilken typ av skulptur 
som skulle utföras. Utformningen av t.ex. ett vapen medger mindre 
konstnärlig frihet eftersom vissa heraldiska riktlinjer skulle följas. 
Flera modeller fungerade som förlagor till bilder eller ornament i 
låg relief medan åter andra syftade till arkitekturelement eller skulp
tur för mer tredimensionellt utformade fasadpartier såsom exempel
vis portaler. Fasadsten med en hög grad av plasticitet återfinns ofta 
på monumentalbyggnader. Det är också i dessa byggnaders fasader 
man kan påträffa stora skulpturala kompositioner av natursten. För
lagans storlek kan vara mer blygsam när det är fråga om endast 
någon skulptural detalj i en fasad där övrig sten är enkelt huggen 
eller helt saknas.

Modell ören och om amen tbil dhuggaren Englunds efterlämnade 
förlagor består främst av mindre förlagor för detaljer av fasadorna- 
ment, gravvårdar eller interiör skulptur. Merparten av förlagorna är 
av grönpatinerad keramik.

Förlagor av gips: Gipsförlagor är den vanligaste föremålskate- 
gorin i samlingen representerad av 240 föremål som är helt eller 
delvis gjorda av gips. Flera av dessa är åtminstone till sin form



välbevarade och därför, i många fall, möjliga att länka till den 
fasadsten till vilken de fungerade som förebilder. Andra är vittrade 
eller fragmentariskt bevarade och därför svårare att identifiera. I de 
fall förlagorna har stora mått är de av armerad gips. Förlagor finns 
till portaler och murutsmyckning i form av omerade listverk, bild
reliefer, kapital, girlander, vapentavlor, starkt plastisk skulptur och 
t.o.m. friskulptur. Vissa gipsförlagor är patinerade, d.v.s. de ströks 
med pigmenterad polityr 8, i syfte att ge en illusion om hur skulptu
ren skulle upplevas huggen i sten.

Skulpturer av keramik: De 28 keramik- och lermodeller som 
bevarats är tämligen små eller detaljer av större skulpturgrupper. De 
kan ha använts som förlagor eller för att gjuta formar omkring. 
Några modeller kan vara av obränd lera men har i registret katego- 
riserats som keramik. De flesta keramikmodellema är patinerade i 
syfte att ge en illusion om hur skulpturen skulle upplevas som hug
gen i sten. Flera av modellerna är grönmålade vilket kan tyda på att 
de varit avsedda för bronser. I några fall är ytskikten så fragmenta
riskt bevarade att det är svårt att avgöra om det härrör från en 
bemålning eller om det är ytrester från att en gjutform gjutits kring 
keramiken.

Förlagor av trä: Endast 5 förlagor för sammanlagt tre arbeten 
finns bevarade. Normalt föredrog man att använda gipser som för
laga. Det är oklart om också dessa träsnideriarbeten av hög klass 
gjordes i Yxhult eller om de endast skickades dit för att bli huggna i 
sten.

Gjutformar
I samlingen finns 4 formar för bildreliefer. Dessa är tillverkade 
enligt den nedan beskrivna metoden där ett gelatinskikt gjuts över 
bilden varefter en stödkappa av gips gjuts på baksidan. Dessa före
mål är betydelsefulla genom att de bevisar att gelatinformar har 
använts även vid Yxhult för att gjuta gipsförlagor i (se Arbetspro
cessen - Skulpturens faser från modell via förlaga till huggen sten).

Bearbetad sten
25 av samlingens 302 föremål är av bearbetad sten, kalksten eller 
marmor. Stenföremålen kan delas in i två kategorier: dels ornament 
som aldrig lämnat stenhuggeriet p.g.a. att det inte huggits klart eller 
att ornamentet brustit under bearbetning, dels delar av vittrade sten- 
omament som suttit i fasader men avlägsnats och hamnat i sam
lingen. I ett fall har det varit möjligt att sammanlänka en tvådelad 
kalkstenskartusch med en svit av gipsförlagor som användes då 
ornamenten för Daneliuska huset vid Stureplan i Stockholm höggs 
(nr. 45 och 46).



Arbetsprocessen -
Skulpturens faser från modell via förlaga till 
huggen sten

Skulpturen genomgick en serie faser på sin väg från modell till hug
gen sten, där olika material fungerade som bärare av formen. Skulp
turens första tredimensionella led var modellörens eller konstnärens 
modell, skulpterad av Iera9. Det förekom troligen att lermodeller av 
mindre format brändes, patinerades och användes som förlaga. Då 
det gällde en större utsmyckningsdetalj var det nödvändigt för håll
barhetens och beständighetens skull att lermodellen ersattes av en 
gipsförlaga med samma form. Från obrända lermodeller göts formar 
av gips och gelatin.

Gelatinformen göts på en relief, t.ex. av obränd lera som schel- 
lackerats. På reliefen, i en ram, hälldes gelatinlim och en stödande 
kappa göts som ett bakstycke för bilden. Kappan armerades med 
jäm och entränning - ett slags gles jutevävlO (se Bild 17 & 18).

Innan gipsförlagor göts i formarna beströks dess insida i ett par 
omgångar med alunvatten för att göra ytan tätare. Omedelbart före 
gjutningen beströks ytan ytterligare en gång med en blandning av 
stearin och fotogen som fungerade som släppmedel.

En gipsförlaga till en bildrelief består av själva reliefbilden som 
gjutits i en gelatinform med stödkappa av gips. Härutöver är bilden 
fast vid en bottenplatta av gips som är armerad med jäm och enträn
ning. Större bildreliefer har en stadgande träram ingjuten i bakstyc
ket.

Förlorad form användes för att gjuta förlagor med mer plastiska 
former. Det är troligt att man i Yxhult använde sig av förlorad form 
eftersom fasadstenen sällan skulle förekomma i mer än ett exemplar 
och om så ändå var fallet kunde samma förlaga användas för att 
hugga identiska fasadomament. Formen göts i två delar kring den 
obrända lermodellen som skulpterats kring ett skelett av jämstum- 
par och jämtråd. Formen togs isär och den obrända och därmed 
förgängliga lermodellen avlägsnades efter att ha fyllt sin funktion. 
Formen fuktades och dess insida ströks med pottaska utblandat i 
vatten för att gipsen skulle fastna och ligga an mot formens ytor.
I formen göts sedan gipsförlagan kring ett armerande skelett. Skulp
turen, nu översatt till gips, höggs försiktigt fram, vilket innebar att 
också formen gick förlorad. Metoden var mer rationell i de fall 
endast en avgjutning var nödvändig eftersom tillverkningen av en 
styckform är mer tidsödande.

Styckform användes i de fall skulpturen var så komplicerad i sitt 
formspråk att formen måste omsluta modellen från flera håll. I des
sa fall var styckformen en förutsättning för att den, del för del, i 
oskadat skick skulle kunna avlägsnas från modellen och kanske
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återanvändas för fler gjutningar. De olika gipsstyckena göts, en efter 
en den ena intill den andra, för att bära och hålla varandra. Stora 
och/eller vinklade bitar armerades. Därefter göts två kappor, den 
ena efter den andra, vars funktion var att hålla alla styckformens 
delar på plats under gjutningen.

Armeringsjäm, jämstumpar och järntråd schellackerades för att 
inte korrodera, i de fall form eller skulptur skulle sparas. När järn 
korroderar utvidgas det och orsakar på så sätt sprickskador i skulp
turen. Som armering och för att gipsskulpturen skulle hålla ihop 
användes även hampa och den ovan nämnda väven - entränning. 
Större gipsförlagor kunde också gjutas kring en trästomme.

Att gjuta i gelatinform buren av två gipskappor var en metod 
som kunde användas för komplicerade ornament, i stället för en 
styckform med allt för många delar. Modellen täcktes med ett tunnt 
skyddande pappersskikt mot den inklädnad av lerremsor som mo
dellen fick för att kunna bära en utanpå det hela gjuten gipskappa 
som var delbar. Kappan togs isär och leran med papper avlägsnades, 
bara för att ersättas av gelantinlim som göts i tomrummet mellan 
modellen och gipskappan. Sedan gelatinformen delats på hälften 
och modellen avlägsnats och försetts med en gjuttratt, var det möj- 
ligt att gjuta skulpturer av bl.a. gips. Det var möjligt att använda 
styckform även av gelatin då det blev aktuellt att gjuta plastiskt 
komplicerade former.

Det var bildhuggarnas uppgift att överföra förlagorna till den 
skulpturala formens slutgiltiga bärare - stenen. Punkterapparater 
användes av bildhuggarna som stöd vid överföringen av skulpturen. 
Förlagan och stenblocket placerades jämsides. På förlagan togs tre 
referenspunkter ut, genom att två kopparspikar sattes på modellens 
nederdel och en högst upp så att det mellan dessa skapades en lik- 
bent triangel. I borrade hål, i spikarnas huvuden, placerades punk
teringsapparatens tre fixerade ben. På instrumentet fanns vidare en 
ledad arm som höll en nål. Med denna kunde varje punkt på model
lene fr^n-ietrlp Punkten m^rkerndes ^rmen fixerade^ instrumen
tet flyttades till stenblocket där det på samma sätt kom att vila på 
sina ben i tre bestämda punkter varefter den valda punkten kunde 
markeras. Man arbetade sig succesivt in i blocket genom att ömsom 
hugga, ömsom markera nya punkter i tre dimensioner. 11 Stenhug
garen högg inte djupare än ett par millimeter från den slutgiltiga 
ytan. Sedan hela blocket var färdigmarkerat höggs skulpturen Färdig 
på fri hand. Att gipsförlagor har markeringar efter punkteringsappa
rater och att dessa upptas i inventariet över utrustning från 1909 
under beteckningen transportörer 12 visar tydligt att metoden an
vänts vid Yxhult (se Bild 21 & 22).



Förlagor och fasadsten i 
vissa byggnader
Identifikation
Av de 273 förlagorna (sammanlagt 302 föremål) har det i 103 fall 
varit möjligt att utröna till vilken byggnad förlagan hör eller åtmins
tone i vilken ort byggnaden finns. Dessa fördelar sig på 28 byggna
der eller platser runt om i landet. Hur förlagorna identifierats be
skrivs ovan under rubriken Arbetets gång. Nedan följer en presenta
tion av några av de byggnader, till vars fasadsten modellerna har 
fungerat som förlagor. 36 förlagor förekommer i Yxhults specifika
tioner och kan direkt identifieras utifrån de skisser som förekommer 
där. Med hjälp av dessa uppgifter har fler förlagor kunnat identifie
ras genom att det har varit möjligt att utifrån okulärbesiktningar av 
vissa fasader kunnat se att ytterligare ornament ingår i samma orna
mentsvit. Under genomgången av samlingen har det utkristalliserat 
sig några sviter av förlagor som använts då fasadsten huggits för 
vissa byggnader. I några fall gäller det även keramikmodeller, 
fasadsten och formar. Arméstaben och f.d. Wallinska skolan i Stock
holm är två byggnader vars fasadsten helt respektive till delar är 
gotländsk sandsten. Trots att Yxhults stenhuggeri producerade grå 
ortocerkalksten vittnar detta om att omamentbildhuggama inte var 
främmande för att bearbeta andra bergarter om så krävdes. Got
ländsk sandsten valdes gärna för större skulptural utsmyckning 
p.g.a. dess större skiftstorlekar 13. Arkitektens roll i förhållande till 
modellör och omamentbildhuggare är intressant. Utifrån samling
ens tre sviter med förlagor för byggnader ritade av Erik Josephson - 
Daneliuska huset, Kungliga Landtbruksakademiens museum och 
Arméstaben i Stockholm - kan vi åtminstone konstatera att denne 
arkitekt gärna samarbetade med Yxhult. Stora serier höggs inte uti
från samma förlaga. Det var en fråga om anständighet från stenhug
geriets sida att inte massproducera ett motiv som beställts av en 
byggherre och ritats av en arkitekt eller konstnär. De byggnader 
som omtalas nedan får fungera som exempel. Övriga byggnader 
som identifierats är förtecknade i Bilaga 2. För utförliga uppgifter 
om varje enskilt föremål i samlingen hänvisas till inventeringen 
Skulpturförlagor från Yxhults stenhuggeri som finns dels i form av 
ett dataregister, dels i form av utskrifter ordnade i pärmar.



Byggnader
Arméstabens generalitetsbyggnad i Stockholm

Vid Östermalmsgatan 87 reser sig denna monumentala och mycket 
kompakta byggnad som byggdes 1910 -14 och tillbyggdes 1924 - 
26. Arkitekten Erik Josephson har i fasadutformningen använt sig 
av ett storsvenskt formspråk med motiv som vapentroféer, lejon- 
maskaroner och krönta kungliga spegelmonogram. Sju gipsförlagor 
för byggnadens skulpturala fasadutsmyckning finns i samlingen. 
Utsmyckningen höggs i gotländsk sandsten troligen p.g.a. att man 
föredrog en stentyp som särskilt lämpade sig för skulptur. Vapen
troféerna är komponerade utifrån antika officershjälmar mot en 
bakgrund av korslagda vapen. I fasaden förekommer dessa som 
flankerande led till slutsten i portal. Tre sådana förlagor finns (nr. 
29-31) men fler variationer på samma tema förekommer i fasaden. 
Gustaf V:s spegelmonogram finns som relief till två av byggnadens 
portaler (nr. 61 och 62). Två lejonmaskaroner (nr. 63 och 64) den 
ena ingående i konsol till utskjutande fasadparti, den andra med 
ring i gapet avsedd för slutsten (se Bild 21 & 23).

Daneliuska huset i Stockholm

Stenhuggeriet gjorde mellan 25/4 1899 och 16/7 1900 omkring 80 
sändningar med fasadsten till sin stockholmsfil ial för grosshandlare 
Bror August Danelius hus vid Stureplan i Stockholm. Kvar från 
denna omfattande beställning finns 20 gipsförlagor (nr. 3-12, 15-17, 
103, 115, 116, 133, 137-139, se Bild 24-30) och en stenkartusch i 
två delar och sten (nr. 45, 46, se Bild 13). Fasadutsmyckningen i 
denna historicerande byggnad är rik och omfattar två omfångsrika 
portalarrangemang, ett flertal fasadkartuscher med monogram 
flankerade av putti, konsoler, pilasterkapitäl, profilerade balkong- 
lronter och fasadiäll etc. Dessutom finns en friskulptur - Poseidon - 
och ett antal gargoilleformade vattenkastare av gotländsk sandsten. 
Det finns emellertid inget arkivmaterial som styrker att de senare 
har huggits i Yxhult. Vid sidan av poseidonbilden förekommer 
marina motiv i portalfrisen mot Birger Jarl sgatan. 14

För utsmyckningsdetaljer i portalen Birger Jarisgatan 20 och 
fönsteröverstycket t.v. därom finns 11 gipsförlagor. Portalen kröns 
av en relieffris med sjögudar, sjöhästar och putti. En av kerubeina 
surfar på vågorna stående i ett snäckskal, bogserad av en sjöhäst (nr. 
137-139). Portöppningen omfattas av ett hålkäl med rosstockoma- 
ment (nr. 133). De fyra pilasterkapitälen är utformade på tre olika 
sätt - ymnighetshom och uma (nr. 103), bevingade kvinnliga fanta
sifigurer på ömse sidor om växtomament (nr. 115) och tjurkranium 
flankerat av manlig och kvinnlig faun (nr. 116). Mellan kapitalen 
”svävar” ett puttipar på ömse sidor om en kartusch (nr. 15-17). 
Fönsteröverstycket, omedelbart till vänster om portalen, består av



tudorbåge och fantasi fågel (nr. 12). Förlagan omfattar ett stort 
utsnitt av utsmyckningen, medan samma utsnitt i fasaden omfattar 
flera behuggna block. Detta inne-bär att ingen omedelbar överens
stämmelse behöver finnas mellan gipsförlaga och huggen sten, 
eftersom materialen bjuder på helt olika förutsättningar.

För utsmyckningsdetaljerna i portalen Biblioteksgatan 23 finns 
fem förlagor bevarade. Tre krönande bildreliefer med olika fågel
arter i lövverk (nr. 3-6, förlagorna 3 och 4 är egentligen en itubruten 
gipsrelief). Bilden med ugglor på ekegrenar är intressant i så motto 
att förlagans framställning av lövverket är mindre detaljerad än 
bilden av det mer täta lövverk som höggs i stenen. En kraftigt vitt
rad förlaga finns för konsolerna till portalens tre bågar. Konsolerna 
är utformade som fågelbon med uppstickande huvuden av fågel
ungar (nr. 11).

Bland utsmyckningarna högre upp i fasaden märks stående 
puttipar som flankerar monogramkartuscher. Till två av dessa finns 
puttiparen som fyra förlagor till bildreliefer (nr. 7-10, se övre högra 
hörnet av Bild 34).

En kartusch huggen av kalksten med Danelius monogram finns 
kvar i samlingen. Den består av två delar (nr. 45 och 46) och borrhål 
visar att den mindre krönande delen var tänkt att dubbas fast ovanpå 
den större. Den senares övre vänstra rullverk och den nedre udden 
är dock skadade. Detta kan ha varit orsaken till att ornamentet kas
serades.

Det är en betydande andel förlagor som bevarats från det att 
husets fasadutsmyckning höggs. Sviten är emellertid inte fullstän
dig. Detta beror antagligen på att övriga förlagor kastats, förkommit 
eller skadats. En annan möjlighet är att en del av utsmyckningen 
höggs på byggarbetsplatsen av stenhuggare som hörde till Yxhults 
stockhol msfilial.

Karlskrona rådhus

Byggnaden är monumental och uppförd 1905 i en nystil starkt influ
erad av romersk barock. I samlingen finns en svit om nio förlagor. 
Fyra av förlagorna (nr. 33, 74, 75, 76) är bildreliefer för slutstenar i 
de mindre portalerna. Motiven symboliserar stadens näringar och 
verksamheter som verkstadsindustrin, handeln, försvaret och sjöfar
ten. För huvudportalen finns sex förlagor bevarade. Den vol utfor
made slutstenen har som motiv bin kring sin kupa (nr. 71). De flan
kerade svicklama är försedda med plastiska bilder av Poseidon som 
understryker stadens roll som sjöfartsstad och centrum för marinen 
medan Mercurius påminner om stadens handel (nr. 199 och 200, se 
Bild 19). Även portalens fronton har en frodig utsmyckning med 
flödande ymnighetshom, snäckskal och bladknippen (nr. 72). Efter
som kompositionen är symmetrisk har man nöjt sig med att göra en 
förlaga som endast omfattar drygt hälften av frontonen. En rest av



en festong med ett barnansikte i mitten ingår troligen som ett led i 
portalen eller på putsfasaden mellan våningarna (nr. 73).

Kobergs slott i Västergötland

Vid 1800-talets slut genomgick Kobergs slott en omfattande restau
rering med n ationalromant i ska förtecken. Arkitekten Fredrik 
Lilljekvist tillförde byggnaden en rad attribut, bl.a. naturstensporta
ler, i syfte att förstärka byggnadens monumentalitet. Stilistiskt 
anknyter byggnadens norra portal nära till den tyskättade stenhug- 
garkonst som vid 1600-talets mitt var vanligt förekommande i 
Stockholm. Muröppningen är rundbågig och kröns av en rikt ome- 
rad slutsten med en vapensköld flankerad av fåglar och riddarhjäl- 
mar (nr. 41). Muröppningen flankeras av nedåt avsmalnande pilast
rar på plint. Utsmyckningen består av fruktgirlander (nr. 140) och i 
nivå med slutstenen kröns pilastrarna av kapital utformade som två 
huvuden ur grekisk mytologi (nr. 36 och 37). Arrangemanget kröns 
av ett bjälklagsmotiv ovanpå vilket ett, av ett stenomfattat fönster, 
brutet gavelmotiv vilar. Fönstret kröns i sin tur av ett mindre gavel
motiv brutet av ett ornament utformat som ett hjälmförsett riddarhu- 
vud. De båda krigarna som halvligger på det brutna gavelfältet på 
ömse sidor om fönstret är huggna i gotländsk sandsten medan por
talen i övrigt är av yxhultskalksten (nr. 34 och 35).

I samlingen finns sex förlagor som användes vid huggandet av 
slottets norra portal. I texten ovan anges respektive förlagas num
mer i inventeringen. Dessutom finns två förlagor ytterligare (nr. 47 
och 48) för fasadutsmyckning utformad som maskaron er.

1990 konserverades den norra portalen. I vissa delar blev insat
serna omfattande p.g.a. allvarliga skador (se Inventeringens nytta 
för konservering eller rekonstruktion, Bild 32, 45-50).

Kungl. Landtbruksakademiens musem i Stockholm 
(numera Restaurang Lantis, Stockholms universitet)

1907 uppfördes denna byggnad med fasader av tegel, puts och någ
ra bildreliefer av sten. De senare är fyra och återfinns tillsammans 
med en inskriptionstavla över det som ursprungligen var museient
rén. De till natur och landsbygd anknytande motiven är flygande 
gäss, fiskar i vatten, plöjande man och mjölkande kvinna (se Bild 
33). Motivkretsen, eller en del av den, har använts för huggandet av 
bildreliefer till Lantbruksutställningen i Lund 1907. De föremål i 
samlingen som anknyter till motivkretsen är en gelatin form med 
man bakom plog som motiv (nr. 27), tre reliefförlagor av gips med 
plöjande man (nr. 24, se Bild 14-16), mjölkande kvinna (nr. 25), 
fiskar (nr. 26), en keramikrelief med den plöjande mannens huvud 
(nr. 163), två gipsfragment av den plöjande mannen dels hans 
huvud och axelparti (nr. 164), dels hans händer på plogens handtag 
(nr. 165). De båda fragmenten är sannolikt delar av en hel gipsre-



lief. Fragmenten passar i gelatinformen och har därför gjutits i 
denna. Den hela gipsrelief som föreställer plöjande man har däre
mot, trots ett nära nog identiskt motiv, inte gjutits i formen eftersom 
storlek och formspråk inte överensstämmer i detalj. Förlagorna har 
troligen använts vid huggandet av Landtbruksakademiens fasadreli- 
efer, trots att de senare saknar de detaljer som syns i förlagornas 
bakgrund. I den ena bilden saknas gärdesgård och skogsbryn, 
medan uthustak och trädtoppar saknas i den andra.

Läkarhus, Sturegatan 12 i Stockholm

De stiliserat klassicerande medaljongmotiven högt upp i fasaden är 
ett sent exempel på Yxhults omamentbildhuggeri. Huset ritades av 
Björn Hedvall och byggdes 1928 -30. Bilderna visar dels en knäböj- 
ande man med nedsänkta vapen och blicken riktad mot himlen, dels 
en på knä sittande kvinna med ett barn i famnen (nr. 52 och 53, se 
Bild 34 & 35).

Malmö museum

Byggnaden uppfördes strax efter sekelskiftet 1900 i Slottsparken för 
att hysa de växande samlingarna. Byggnadens i skånsk tradition 
mönstermurade tegelfasader livade arkitekten Smedberg med kalk
stensinslag. I huvudportalens rundbågiga valv har teglet murats 
omväxlande med två impoststenar, fyra anfangstenar och en slutsten 
av kalksten från Yxhult. Förlagor finns till bildreliefema på en 
impost, två anfanger och till slutstenen. Dessa har som motiv i tur 
och ordning träd, stenhuggarverktyg (se Bild 31 t.h.), singlande 
svalor och brinnande fackla (nr. 39, 234-236). Vidare förekommer i 
fasaden en segmentformad bildrelief som under trappgavelröstet 
kröner huvudfasadens stora fönster (nr. 88, se Bild 36). Bilden är 
ordnad utifrån ett träd som fungerar som bakgrund. Nedtill finns 
Skånes vapen, en snedställd sköld med krönt rovfågelhuvud.
Ovanpå skölden en riddares hjälm med hjälmprydnad i form av 
fågelhuvudet upprepat med virvlande plym, allt sett från sidan. I 
bakgrunden skildras skånska karaktäristika: hav, himmel, strand, 
fabrik med trappgavel och segelfartyg.

Medborgarhuset i Eslöv

De två förlagorna är av trä och utgör tillsammans Eslövs krönta 
stadsvapen vars motiv är ett bevingat hjul (nr. 49 och 50, se Bild 
37). Detaljerna är snidade av trä medan sköldens släta parti utgörs 
av en plywoodskiva som stadgas av en ram. Krönet som på samma 
gång är bilden av en krona och en stadsmur är inte komplett (se Bild 
36 t.v.). Detta var avsiktligt eftersom formen upprepas och förlagan 
bara var ett medel att nå fram till den huggna stenen.

VITTERHETSAKADEMIENS
BIBLIOTEK



Olaus Petri kyrka i Örebro

En mycket stor beställning som stenhuggeriet hade åren kring 1910 
var det stora kyrkobygget i Örebros norra stadsdel. Männen bakom 
verket var lektorn Adolf Kjellström och arkitekten Axel Hennan 
Hägg. Kyrkan är byggd av ortocerkalksten från Närke. Denna sten 
bröts i Yxhult men det är troligt att kalksten till bygget också bröts i 
de av företaget ägda brotten i Lanna och Vilhelmsberg, väster res
pektive sydost om Örebro. Anton Englund är upphovsman till fasa
dernas rikliga skulpturala utsmyckning. 15 I samlingen finns tre 
gipsförlagor för bildreliefer i två av kyrkoportalernas tympanonfält. 
Västtympanet har som motiv två änglar sedda i halvprofil med flan
kerande bibelcitat. Förlagorna till de båda änglabildema (nr. 205 
och 206, se Bild 38) är försedda med stora mängder kryssmarke
ringar från det att man med punkteringsapparaten tagit ut punkter 
för skulpturens överföring till sten. Den tredje förlagans reliefbild 
föreställer en bedjande, knäböjande man. Bilden ingår i tympanet 
för södra fasadens västliga portal. I sin helhet föreställer stenreli- 
efen hur en man knäböjer inför Kristus.

Wallinska skolan i Stockholm

Vid Tegnérlunden 5 finns en mycket anspråksfull jugendbyggnad 
från 1906 -08. Arkitektparet Hagström & Ekman har använt natur
sten som bärare av de rikt omamentala formerna i Yxhultskalksten 
och gotländsk sandsten. För byggnadens omfångsrika portal finns i 
samlingen tre förlagor, dels två friskulpturer som föreställer unga 
kvinnor (nr. 43 och 44, se Bild 1 och 2), dels en porträttmedaljong 
som föreställer J.O. Wallin (nr. 42, se Bild 39 & 40).

Friskulpturema har även de sina fullskaleförlagor av gips. De är 
gjutna på en stomme främst av trä men även av väv, hampa och 
metall (se Bild 20).

Oidentifierade förlagor
Med hjälp av vidare efterforskning kommer det att vara möjligt att 
identifiera hittills anonyma förlagor. Detta har inte varit möjligt 
inom ramen för detta inventeringsprojekt. Utifrån det riksomfat
tande inventeringsprojektet Natursten i byggnader och genom de 
personer på Länsmuseer och Länsstyrelser som genomfört invente
ringen är det möjligt att länka fler förlagor till respektive fasadsten. 
Bilder av oidentifierade förlagor återfinns på Bildsida XIII (se Bild 
41-44).



Att gå vidare
Ytterligare åtgärder
I inventeringen ingår förlagor, modeller och skulptural sten, d.v.s. 
föremål som direkt anknyter till det fält inom vilket RIK:s sten
enhet är verksam. I Yxhultssamlingen ingår även maskinell utrust
ning, verktyg etc. av industri- och hantverkshistoriskt intresse. Även 
denna del av samlingen skulle behöva katalogiseras och fotografe
ras. Samlingen skulle vidare behöva märkas. Märkningen skall ske 
efter gängse museal praxis för föremålshantering. Den skulpturala 
delen av samlingen skulle härvid ges det specifika nummer det fått 
genom inventeringen. Föremålens tekniska status bör undersökas 
och samlingens placering och fortlevnad bör diskuteras.

Ytterligare åtgärder, av ovan beskrivna typ, kommer inte att 
finansieras av Riksantikvarieämbetets institution för konservering 
(RIK). Däremot är Yxhult AB välkommet att anlita RIK:s stenenhet 
då det gäller frågor av konserveringsteknisk art. Lokala och regio
nala kulturhistoriska aktörer som Hembygdsförening, Kulturförvalt
ning, Länsantikvarie och/eller Länsmuseum kan anlitas av Yxhults 
AB för att utföra vidare katalogisering, fotodokumentation och för 
att trygga samlingens fysiska fortbestånd.

Den fotodokumentation som på ett framsynt sätt gjordes av 
Kumla kulturförvaltning 1983 är emellertid inte fullständig. Av 
denna anledning och p.g.a. att fotomaterialet skall vara så aktuellt 
som möjligt kommer RIK eventuellt att kompletteringsfotografera 
en del av samlingen. Anton Englunds, i privat ägo, efterlämnade 
mindre samling av förlagor ingår inte i fotodokumentationen och 
bör därför fotograferas.

Fördjupning och forskning
Gipsmodeller som förstadier till skulpturer, finns i en del fall beva
rade efter namnkunniga skulptörer - Carl Eldh, Ellen Rooswal m.fl. 
Vad det gäller brukskonst som fasadsten var modellernas upphovs
man i allmänhet mer anonym och förlagorna har förstörts eller 
skingrats. Förlagorna i Yxhult, tillsammans med annan utrustning 
som gjutformar, verktyg m.m., utgör därför en unik samling. Inven
teringsmaterialet ger på en rad punkter ny kunskap om de många 
led som föregick den huggna stenskulpturen. I rapportens inledning 
nämndes att materialet, satt i ett större sammanhang, har en stor 
forskningspotential. I kombination med studiet av arkitektskisser 
och brevväxling skulle man med materialets hjälp t .ex. kunna skapa 
förståelse för relationsmonstret mellan arkitekt - modellör/konstnär 
- omamentbildhuggare och deras inbördes ansvar och frihet då det 
gällde ornamentens utformning. Jämförelser mellan skulpturför



lagornas bätlrc bevarade form och fasadstenen kan möjligen vara 
fruktbart för den som intresserar sig för hur stenen vittrar. Om 
någon fann andra mekaniska stenhuggeriers efterlämnade förlagor, 
i Sverige eller utomlands, vore det av stort värde att göra jämföran- 
destudier samlingarna emellan.

Det skall här understrykas att även de förlagor som inte är identi
fierade är viktiga källor till kunskap om den hantverkliga processen 
från modell via form och förlaga till färdighuggen sten. Samlingen 
utgör även en provkarta över de olika skador som armerad gips
skulptur med varierande placering i ouppvärmd miljö kan uppvisa.

Inventeringens nytta för konservering eller 
rekonstruktion
Med Yxhult AB:s medgivande är det alltså möjligt att studera en 
förlaga t.ex. i samband med en stenkonservering. Vid rekonstrukti
onsarbeten är detta särskilt fruktbart eftersom skulpturens ursprung
liga Iorm bäst bevarats av förlagan, i de fall del gäller exteriör 
stenskulptur. En förlaga skulle kunna fungera som ett stöd, oavsett 
om rekonstruktionen sker genom sammanfogning av tillvaratagna 
delar, skulpterande av stenlagningsbruk eller nyhuggna detaljer. I 
samlingen finns förlagor till skulptural fasadsten som åtgärdats eller 
som är i behov av åtgärder. Ett exempel är friskulpturema i Wallin- 
ska skolans portal vid Tegnérlunden i Stockholm. När delar av fri
skulpturema av gotländsk sandsten rekonstruerades hade konser
vatorernas arbete underlättats om de haft tillgång till förlagorna (nr. 
43 och 44, se Bild 40).

Huvudportalen till Kobergs slott i Västergötland konserverades 
hösten 199016. Den skulpturala detalj som krävde störst mått av 
rekonstruktion var ett mytologiskt huvud som fungerar som den 
västra flankerande portal pil astems kapital (nr. 36, se Bild 32, 45- 
50). En vertikal klovspricka med förgreningar djupare in i skulptu
ren ledde till att huvudet förlorat panna, näsa, mun och hakspets. De 
fyra till fem tillvaratagna originaldelama limmades på plats. De par
tier som saknades, t.ex. haka och nästipp, kunde återuppbyggas med 
kalkstensbruk utifrån skulpturens befintliga originalyta. Enligt kon
serveringsrapporten är det endast hårlockarna över figurens panna 
till höger som det inte varit möjligt att rekonstruera.

Även om skulpturen var skadad på ett drastiskt sätt så var det 
möjligt att göra en trogen rekonstmktion eftersom flera delar var 
tillvaratagna. Hade konservatorn kunnat utgå från skulpturens för
laga hade överensstämmelsen med originalet möjligen kunnat bli 
ännu bättre. Förlagorna till portalens båda kapitälhuvuden har dess
utom detaljer som tidigt gatt förlorade. Mellan figurernas hjässor 
och den av pilastrarna burna arkitraven finns på var sida partier som 
uttormats som tofsförsedda kuddar. De i sten huggna tofsarna sak
nades när konserveringen tog sin början och har troligen saknats



länge. När detta hypotetiska resonemang förs är det viktigt att 
minnas att graden av överensstämmelse mellan förlaga och sten
skulptur oftast var hög, men små variationer var oundvikliga.



Samlingens tekniska 
status
Nedan följer några reflektioner som författaren gjort i egenskap av 
bebyggelseantikvarie. Därför görs här endast antydningar och för
slag kan framläggas först när tekniskt sakkunniga på respektive 
område också gjort sin bedömning.

Förlagornas miljö och kondition
Samlingen förvaras i en timmerbyggnad med jordgolv och enkupigt 
tegeltak. Byggnaden är dragig och golvet blir mycket fuktigt vid 
snösmältning och ihållande regn. Det är möjligt att vatten kan, på 
vissa ställen, komma in genom fönstren, taket och väggarna. Före
målen trängs hängande på och stående utmed väggarna. Bildreli
eferna hänger i eller/och vilar på kraftiga järn mot väggen. Runt 
hela rummet löper en ca. 70 cm hög bänk av kalkstensski vor. På 
denna ligger en stor mängd förlagor av mindre storlek. Nedanför 
denna på golvet står och ligger en ännu större mängd något större 
förlagor. Slutligen finns en mängd förlagor fästa på brädor mellan 
två av takstolarnas hanband och sparrar.

Korrosionen av gipsernas järn armering har kanske påskyndats av 
en otät vägg eller vatten som trängt in mellan takfot och timmer
vägg- Den ouppvärmda miljön innebär att luften håller en hög grad 
av fuktighet under en stor del av året. Armerande järn korroderar 
snabbare i en fuktig miljö. 17 Då gula fläckar syns på gipsens yta är 
det ett tecken på att armeringen korroderat (se Bild 51). De förlagor 
som ligger på golvet far illa av den fukt som kommer via golvet.

Mekaniska skador är relativt vanliga på gipsförlagoma p.g.a. 
materialets skörhet. I många fall har höm eller utstickande oma- 
mentdetaljer slagits bort i samband med föremålens hantering. I 
vissa fall står förlagorna så tätt att de skaver mot varandra så att 
skador därigenom uppkommer. Några reliefer har lagats efter att 
ha varit sönderslagna. I samband med inventeringen kunde t.ex. sju 
spridda fragment plockas ihop till två fasadreliefer med växtoma- 
mentik (nr. 14, 186-191). När bildreliefema framträtt kunde de uti
från företagsarkivets Specifikationer identifieras som hörande till 
Bentz, Andersson & Bengtssons nybyggnad från 1902 i Hälsing
borg. Ett tråkigt exempel på en mekanisk skada är den takbjälke, 
som p.g.a. timmerkonstruktionens rörelser, har kommit att trycka på 
den övre kanten till en relief. Trycket har lett till att en kraftig 
sprickbildning letar sig ned genom bilden från dess övre del. Att 
reliefen fortfarande håller ihop beror på den kraftiga trästomme den 
är gjuten vid. Bilden är Tore Strinbergs klassicistiska helfigur av



stående kvinna (nr. 1, se Bild 52).
Flera gipsförlagor är vittrade och andra är nedsmutsade av 

partikeldeposition. Dessa föremål har troligen varit placerade i en 
särskilt ogynnsam miljö innan de flyttades in i timmerhuset.

I några av de reliefer som hänger på väggarna har delar sågats ur 
för att ge plats åt de sekundärt i byggnaden inmonterade dragjärnen. 
Dragjärnen går genom rummet från långvägg till långvägg och är 
bakom huset, likt tältlinor, förankrade i marken med vajrar.

På flera av de förlagor som sitter på väggarna eller invid taket 
förekommer biologisk påväxt som uppträder i form av en stor 
mängd små grå fläckar (se t.ex. Bild 41 och 52). Denna har efter 
analys visat sig vara en steril svamp. 18 Det faktum att den är steril 
har omöjliggjort en artbestämning av den. Steriliteten innebär 
vidare att svampen endast sprider sig som individ men den förökar 
sig inte i stor skala på gipsen. Det är oklart om svampen skadar 
gipsen. Svampens sporer har troligen spridits till gipsförlagoma 
genom luften. Det är i så fall oklart varifrån svampsporerna kom
mer. En gissning är att det växer svamp i byggnadens timmerväggar. 
Ytterligare analyser på plats krävs dels för att se om svampen är 
skadlig, dels för att se om svamp finns i timret.

Åtgärder för samlingens fortbestånd
Samlingens vidare öden bör baseras på den kulturhistoriskt inrik
tade inventeringen och rapporten Skulpturförlagor från Yxhults 
stenhuggeri och en kompletterande undersökning av samlingens 
och byggnadens tekniska status. Ett sådant arbete ska göras av 
konservator eller stuckatör respektive byggnadstekniker med doku
menterad erfarenhet av restaurering och byggnadsvård.

Sannolikt kommer en undersökning av ovan nämnda slag att ge 
vid handen att samlingen borde förvaras i inomhusmiljö för att inte 
fara illa. Flera gipsförlagor bör konserveras eller lagas och de korro
derande armeringamas sprängverkan i gipsen bör minimeras.

Det sätt på vilket samlingen i dag är utställd, är i sig ett minnes
märke från 1940-talet över den nyorientering som skedde inom 
företaget. Då fungerade ”Stenmuseet” som ett minnesrum över den 
skulpturala fasadstenens avslutade epok. I dag har samlingen åter 
blivit aktuell genom att nedbrytningen av fasadsten uppmärksam
mats och därmed tvingat antikvariska myndigheter och fastighetsä
gare att ta sig an problemet. Förutom den rent kulturhistoriska 
kunskap som kan hämtas ur samlingen kan vissa av dess förlagor 
hypotetiskt spela en aktiv roll i samband med konserveringar av 
fasadsten.

Att samlingen ännu finns inom den gamla omamentbildhuggar- 
verkstaden Långholmens väggar har ett betydande kontinuitets- 
värde. Gipsernas täta placering bidrar till den förtätade stämning av 
svunnen tid som råder i rummet. Detta till trots är det en rad tungt



vägande skäl, förutom den iuktiga miljön, som talar för att sam
lingen borde inhysas i en lämpligare lokal. Byggnaden saknar säkra 
lås och eventuella tjuvar, vandaler eller pyromaner kan nattetid 
härja ostört eftersom det är långt till närmsta bebodda hus. Ett var
nande exempel är att tre gipsskulpturer har försvunnit ur samlingen 
sedan genomförandet av Kumla kulturförvaltnings fotodokumen
tation 1983. Hästhuvudet ur sviten för Göteborgs stads slakthus, en 
hundskulptur för en fastighet vid Strandvägen i Stockholm och ett 
manshuvud för okänd byggnad är de förlagor som saknas (se Bild 
53-55). Författaren känner inte till om företaget förvarar dessa 
skulpturer i någon av sina andra lokaler eller om de tre föremålen 
skall betraktas som stulna.

Föremålen skulle kunna ställas ut på ett pedagogiskt sätt med 
texter kring samt fotografier och ritningar av de byggnader som 
förlagorna var ämnade för. Den konstindustriella processen skulle 
också åskådliggöras; från arkitektens idé och ritning via formgiva
rens modell, gipsgjutarens form och förlaga, omamentbildhugga- 
rens bearbetade sten till murarens inpassande av ornamentet i fasa
den.

I Yxhult finns, som på få andra platser i landet, en potential för 
uppbyggandet av ett stenindustriellt museum med tonvikt lagd på 
skulptural fasadsten. Potentialen ligger i den välbevarade bruks- 
miljön med bl.a. hällkistorna, stenbrotten, det unika bevarade 
stenhyvleriet, det f.d. företagskontoret, direktörsvilloma, nykter
hetslogen, industrispåret, huvudkontoret, det senare stenhuggeriet 
och framför allt gipssamlingen. Yxhults konstindustriella produk
tion skulle ha en given plats i det av Kumla kommun planerade, 
geologiskt inriktade museiprojektet.



Sammanfattning
Samlingens kulturhistoriska värde
Här identifieras yxhultssamlingens viktigaste kulturhistoriska 
värden. Konst- och teknikhistoriska värden samt autenticitets- och 
representativitetsvärden utgör i detta fall de historiska dokument
värdena. Föremålen berättar om den konstnärliga och hantverks
mässiga delen av produktionen och härvid tillämpade tekniker. 
Förlagornas bevarade skulpturala form representerar ett värde som i 
dag är högre än när de göts. Förlagornas höga grad av autenticitet 
gör dem överlägsna den huggna stenskulpturens ytvittrade form. 
Samlingen är i stor utsträckning representativ för den verksamhet 
som vid sekelskiftet 1900 bedrevs vid stenhuggerier i Sverige och 
utomlands. Att de bevarade förlagorna är ett nationellt unikum gör 
samlingen särskilt värdefull.

Skulpturernas konstnärliga kvalitet spänner från en mycket hög 
nivå till ornamental vardagskonst. Samlingen har även stora peda
gogiska värden genom att den rymmer föremål från olika faser i 
skulpturens tillkomstprocess. Samlingen tydliggör företagets långa 
kontinuitet som producent av byggnadsmaterial, genom att den 
nutida produktionen kan ses i ett historiskt perspektiv. Dessa är 
samlingens främsta upplevelsevärden.

Samlingen har i dag ett reellt och ett potentiellt bruksvärde. Det 
förra är att föremålen är utställda, om än tillgängliga för en snäv 
skara besökare. Det senare är möjligheten av att skulpturerna kan 
användas som förlagor vid rekonstruktion i samband med stenkon
servering.

Slutsatser och väckta frågor
De fysiska resterna av den konstindustriella verksamhet som pågick 
vid Yxhult kastar nytt ljus över de konstnärliga och hantverksmäs
siga produktionsled som föregick den färdighuggna stenen.

De förlagor i samlingen som har varit möjliga att sammanlänka 
med en viss bestämd fasadsten, har blivit betydelsebärande i vidgad 
bemärkelse eftersom de därmed kan ses i sitt sammanhang.

Vissa av samlingens förlagor kan hypotetiskt ges en funktion vid 
praktisk tillämpning. Denna kan bestå i att föremålen återigen kan 
fungera som förlagor, med den skillnaden att det i dag gäller rekon
struktion av skulptur i samband med stenkonservering.

Samlingens höga konst- och industrihistoriska värde aktualiserar 
även frågan om hur samlingen bör förvaras och vårdas. Svaret står 
dock att söka i framtiden, efter det att vederbörliga antikvariska och 
tekniska bedömningar gjorts. Avgörande för samlingens fortlevnad 
är ytterst Yxhult AB:s planer för det gamla industriområdet.





Noter
1 Inganni, D., s. 258 f. Inganni beskriver metoden, se Bild 22.

2 Julin, H., s. 106.

3 Baeckström, A., s. 7-17. Artikelförfattaren skriver att bild- 
relieferna höggs på byggarbetsplatsen. Det är dock oklart om detta 
påstående är riktigt eftersom fyra av de sex reliefernas förlagor 
finns i Yxhult.

4 Nilsson, U., Schönbäck, H., s. 124.

5 Officiell katalog öfver industriafdelningen af allmänna konst- 
och industriutställningen i Stockholm 1897. s. 114. Här inbegripes 
de tre stenhuggeriema vid Lanna, Vilhelmsberg och Yxhult samt 
företagets stockholmsfilial och kalktillverkningen.

6 Yxhult AB:s arkiv. Specifikationer.

7 Yxhults gårds huvudbyggnad fungerade som direktörsbostad. 
Huvudbyggnaden revs och ersattes i sen tid av en modem byggnad.

8 Inganni, D., s. 165. Polityr = Schellack löst i T-sprit.

9 Följande beskrivning bygger i huvudsak på Domenico Ingannis 
bok Stuckatörens liv och hantverk men också på vad materialet i 
samlingen berättar.

10 Inganni, D., s. 164.

11 Teknik och Historia, s. 40-49. Beskrivning av stenhuggeri- 
verktyg.

12 Företagsinventari um 1909.

13 Anderberg, A., s. 109.

14 Valet av marina motiv sammanhänger med att Danelius handlade 
med fiskeredskap.

15 Julin, H. s. 198. (Citat från Carlén) Arkitekten Hägg sökte utan 
framgång efter modellörer i England men ansåg, efter att ha presen
terats för Englund av dennes fome lärare Kjell ström, att Englunds 
arbeten överträffade vad han dittills sett.

16 Kobergs nordportal. Konserveringsrapport, s. 11-15

17 Inganni, D., s. 164. Inganni beskriver hur skulpturens järnarme- 
ring ströks med Schellack för att inte rosta. Korrosionen har startat 
trots att man sannolikt tillämpat den metoden även vid Yxhult.

18 Tibell, L., Muntlig uppgift från lavspecialisten Tibell vid Upp
sala universitet.
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Bildsida I: 3-6

Bild 3. Den f.d. ornamentbildhuggarverkstaden ”Långholmen” i vilken Bild 4. Interiör från timmerbyggnaden "Långholmen" med förlagoroch 
samlingenärinrymdsedan 1940-talet. stenhuggarverktyg.

y- Z

Bild 5. Yxhults AB:s arkiv, Specifikation av 20/41905 avseende transport till 
Karlskrona av skulptural fasadsten för bygga nde a v rådhus.

Bild 6. Diplom tilldelat Anton Englund 
vid Allmänna konst- och industri
utställningen i Stockholm 1897.





Bildsida H: 7-9

Bild 7. Signerad ängel i relief modellerad i lera av Anton Englund för fasadutsmyckningen till Gustav Adolfskyrkans i 
Stockholm. Foto: Arne Arnshelm 1983, Kumla kommun.

Bild 8. Fasadrelief huggen i kalksten av Anton Englund, efter förlaga (bild 7), 
för Gustav Adolfskyrkans västportal.

Bild 9. Detalj av bildrelief föreställande 
bergsman prydande plint i Nordiska 
museets portal. I nedre högra hörnet syns 
Carl Eldhs signatur.





Bildsida III: 10-12

Bild 12. I forgrunden syns tåget och industrispåret. T.h. syns stenhuggeriet och t.v. det ännu bevarade hy vleriet. Ur Byttner, 
s. 11:1.

Bild 10. Anton Englund i Yxhults modellverkstad omkring 
sekelskiftet 1900. Ur Julin, s. 198.

Bild 11. Interiörfrån hyvleriet vars äldsta delar uppfördes 1879. Ur Julin, s. 95.





BUdsida IV: 13-16

Bild 14. Gelatinform avsedd för att gjuta gipsreliefer i. 
Motivet är en plöjande bonde. Foto: Arne Arnshelm 
1983, Kumla kommun.

Bild 16. Plöjande bonde, huggen kalkstensrelief för f.d. 
Landtbruksakademiens museum vid Frescati i Stockholm.





Bildsida V: 17,18

Bild 17. Gelatinform för reliefornament. Teckning: Göran 
Åberg ur Stuckatärens liv och hantverk, s. 187.

Bild 18. Stödkappa av gips för gelatinformen. Teckning: 
Göran Åberg ur Stuckatörens liv och hantverk, s. 188.
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Bildsida VI: 19-21

Bild 19. Förlaga till starkt plastisk svickel- 
skulptur för Karlskrona rådhus förestäl
lande Mercurius. I förgrunden syns 
slutstenen för samma byggnad och i 
bakgrunden syns en oidentifierad kvinnlig 
änglafigur.

Bild 20. Baksidan av förlagan till Wallinska skolans 
portalskulptur visar att figuren göts kring en stomme av 
träribbor sammanhållen av hampa samt med gles väv och 
järn som armering.

Bild 21. Markeringarna fungerade som stöd då 
gipsförlagan skulle "översättas" till sten.





Bildsida VH: 22-24

Punkt Łti ves a /'pahat.

Bild 22. Teckningen visar hur en punkteringsapparat ser ut och hur den flyttas över till stenblocket, 
efter att bildhuggaren tagit ut en punkt på förlagan. Armens stift hålls tillbaka av en fjäder tills 
bildhuggaren avlägsnat så mycket sten att stiftet når sitt viloläge d.v.s. den på förlagan motsva
rande punkten. Punkten betecknar en koordinat i tre dimensioner, d.v.s. man tar hänsyn såväl till 
höjd som bredd och djup. Teckning: Göran Åberg ur Stuckatörens liv och hantverk, s. 258.

Bild 23. Flera av förlagorna för Arméstab- Bild 24. Daneliuska huset i Stockholm sett 
ens generalitetsbyggnad i Stockholm. från Stureplan.





Bildsida Vffl: 25,26

Bild 25. Portalens övre del, Birger Jarlsgatan 20. I frisen en relief med marina, mytologiska motiv, 
svävande putti flankerande kartusch och pilastrarna kröns av fantasifullt utformade kapital.

Bild 26. Förlaga till relieffrisens högra tredjedel (se bild 25) å portalen Birger Jarlsgatan 
20. Foto: Arne Arnshelm, Kumla kommun.





Büdsida IX: 27-29
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Bild 27. Yxhult AB:s arkiv, Specifikation av 23/6 1899 avseende fasadornament för 
Daneliuska huset i Stockholm (detalj av folieformat).

Bild 28. Förlaga till fönsteröverstycke 
för Daneliuska huset. Foto: Arne 
Arnshelm 1983, Kumia kommun.

Bild 29. Fönsteröverstycke i Daneliu
ska huset. Lägg märke till hur samma 
orna-mentik, t.ex. fågeln, förekommer 
både i skiss, förlaga och fasadsten.

i





Bildsida X: 30-32

Bild 30. Fåglar i bo hugget i konsolerna till Daneliuska husets portal Biblioteksgatan
23.

Bild 31. Förlagor för reliefer till slutstenar i Karlskrona rådhus och 
Malmö museum. Bilden t.v. är distingt medan den högra är mjukare 
med mer vaga konturer.

Bild 32. Norra portalen till Kobergs slott 
före konservering 1990. Foto: Misa Asp 
1990.





Bildsida XI: 33-35

Bild 33. F.d. Kungl. Landtbruksakademiens museum i Stockholm med dekorativa fasadreliefer 
av kalksten från Yxhult.

Bild 34. De båda cirkelformade relieferna fungerade som förlagor 
till fasadutsmyckning för fastigheten Sturegatan 12 i Stockholm. I 
bildens nedre vänstra hörn syns en oidentifierad förlaga medan 
reliefen i bildens övre högra hörn är en av Daneliuska husets 
många keruber.

Bild 35. Den i kalksten huggna och högt upp inmurade 
medaljongen i fasaden Sturegatan 12.





Bildsida XH: 36-40

Bild 37. Förlaga av trä till Eslövs stadsvapen.

Bild 38. Reliefförlaga av gips för 
en av änglarna i västportalens 
tym- panonfält, Olaus Petri- 
kyrkan i Örebro. Foto: Arne 
Arnshelm 1983, Kumla kom
mun.

Bild 39. Förlaga till 
porträttme-daljong förestäl
lande psalmdiktaren J. O. 
Wallin för Wallinska skolan i 
Stockholm.

Bild 40. Portalens fronton med 
medaljong av kalksten (jmfr. 
bild 39) och friskulpturer av 
gotländsk sandsten för Wallin- 
ska skolan.





Bildsida XIII: 41-45

Bild 43. ...lejonet?

Bild 41-44. Om ni som läser denna rapport igenkänner någon av 
skulpturerna som inmurad i någon fasad, är vi tacksamma om ni 
skriftligen meddelar detta till RIK stenenheten. Var finns...
Bild 41. ...den välsignande ängeln?

Bild 42. ...kvinnoansiktet?

Bild 44. ...puttiparet?

Bild 45. Gipsförlaga till det högra kapitälansiktet på Kobergs nord
portal. Foto: Arne Arnshelm 1983, Kunia kommun.





Bildsida XIV: 46-50

Bild 46-50. Rekonstruktion steg för steg 
av nordportalens högra kapitälansikte på 
Kobergs slott i Västergötland. Foto: Misa 
Asp 1990.
Bild 46. Utgångsläge.

Bild 47. Förlorade delar sätts tillbaka. 
Rekonstruktion av skulptur, steg för steg.

Bild 49. Inför rekonstruktion med sten- 
lagningsbruk.

Bild 48. Delar sätts tillbaka och 
limmas.

Bild 50. Slutförd rekonstruktion.





Bildsida XV: 51-55

Bild 51. De gula fläckar som syns på figuren i bildens mitt härrör 
från det armerande järnet i gipsreliefen. Förlagan är oidentifierad.

Bild 52. Gipsförlagan, till Tore Strindbergs interiöra bildrelief för 
Stockholms Enskilda bank, har skadats mekaniskt av en tryckande 
bjälke.

Bild 54. Försvunnen förlaga för skulptu
ral fasadsten i fastighet vid Strandvägen i 
Stockholm. Foto: Arne Arnshelm 1983, 
Kumla kommun.

Bild 53. Försvunnen förlaga för skulptural 
fasadsten i Göteborgs stads slakthus. Foto: 
Arne Arnshelm 1983, Kumla kommun.

Bild 55. Försvunnen förlaga för skulptu
ral fasadsten i okänd fastighet. Foto: 
Arne Arnshelm 1983, Kumla kommun.





oriaga biidreiief
'oti v kvinna
Material gips
instruktion träram, järnarmering
beskrivning

^eliefavbildning av kvinna i antikiserande stil. Hon håller ett 
ymnighetshorn mot bröstet, ansiktet framträder i profil och hon 
Veks gå med korta steg. Hon bär en fotsid klädnad med bälte, 
överarmarna pryds av ringar, i örat stor ring och frisyren med 
iäta är försedd med pannband.

Bilaga 1

Datum 29/3 1994 Nr. 1 
Ägare Yxhult AB 
Upphovsman År
Tore Strindberg (?)

Med förlaga 
2

Arkiv

bkador

öiici

pMmnr.

^igbet.

-Dnr.

Anmärkning

Modellen är svårt skadad som en följd av att 
Kumia kommun;
1097:13
109713.tif
229010110478:13
Förlagor till interiöra stenreliefer signerade

Mått i cm

höjd A
160

höjd B höjd C

bredd A
52,5

bredd B bredd C

djup A djup B djup C
6 15

Byggnad Stockholms Enskilda bank 

Adress Kungsträdgårdsgatan 8

Fastighet Näckström 21 

Arkitekt Ivar Tengbom 

Byggherre Stockholms Enskilda bank

läge i fasad

Weriör stenrelief

r

Län AB Landskap Up

ort Stockholm

Byggår 1912-1915

Byggmästare 

Nr. i Riksinv.





»naga i

Byggnader vars förlagor finns i 
samlingen
Nedan följer en förteckning över de hittills identifierade byggnader vars skulpturala sten finner 
sina förlagor bland föremålen i samlingen. Byggnaderna benämns nedan efter det namn som 
var aktuellt då fasadstenen höggs. Fet stil betyder att förlagor och byggnaden i fråga finns 
särskilt omnämnda under rubriken Förlagor och fasadsten i särskilda byggnader eller Formgi
varna.

Byggnad och ort År Förlagornas
inventeringsnummer

Arméstabens Generalitetsbvggnad. Stockholm 1910-14 29-31, 61-64, 90, 91
Dahlgrenska stiftelsen. Malmö 1901 21
Daneliuska huset. Stockholm 1899-1900 3-12, 15-17, 45, 46,103 

115, 116,133,137-139
Ehrenborgska huset, Norrköping 1901 136
Gustav Adolfskvrkan. Stockholm 1891-1892 142
Göteborgs stads slakthus 1902-1905 78-80
Hjärsta kyrka. Örebro 40 (interiör)
Härnösands sparbank 1898 & 1906 28
Strandvägen 9, Stockholm 1899 23,92
Karlskrona rådhus 1905 33,71-76,199, 200
Kobergs slott. Lagmansred, Västergötland 1897 -99 34-37, 41, 47,48,140
Kumla kyrkogård, gravvård 292
Kungl. Landtbruksakademiens museum. Stockholm

1907 24-27, 163-165
Kungl. Posthus. Katrineholm 87
Linnégatan 83. Stockholm 1900 98
Läkarhus. Stockholm 1928-30 52, 53
Malmö museum 1900 -01 39, 88, 234-236
Medborgarhus, Eslöv 49, 50
Nicolaikyrkan. Örebro 1897 38
Nordiska Museet. Stockholm 1889-1907 270-273
Olaus Petrikvrkan. Örebro 1912 205-207
S:t Johannes kyrka. Malmö 1906 123,124
S:t Peters metodistkyrka. Stockholm 1900 -01 22
Stockholms Enskilda bank 1912-15 1,2 (interiör)
Umeå Riksbank 1901-02 18, 19
Wallinska skolan, Stockholm 1907 -08 42-44

okänd byggnad. Hälsingborg 1902 14,186 -191 (två reliefer)
okänd byggnad. Västerås 89








