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Stucco boom

The development of stucco ornamentation, compared 
with other forms of ornament in interior design, has been 
relatively static after modernism. I want to search for 
a new idiom, beyond classical stucco depicting verdant 
greenery and bunches of grapes, and beyond modernist 
stucco that is reduced to only fulfilling such functions as 
embedding armature or spreading light.

In this way I want to reveal to myself and others the 
possibilities provided by stucco, in many ways a forgotten 
art. The possibilities of sculpting and creating completely 
unique moods in rooms.

Abstract.
Stuckaturboom

Inom inredningsarkitektur har utvecklingen av stucka-
turornament, jämfört med annan form av ornamentik, 
varit förhållandevis stillastående efter modernismen. Jag 
vill leta efter ett nytt formspråk – bortom den klas-
siska stuckaturen som avbildar prunkande grönska och 
druvklasar, och bortom den modernistiska stuckaturen 
som endast är underställd funktioner som att bygga in 
armaturer eller sprida ljus.

På så vis vill jag, för mig själv och för andra, synliggöra 
möjligheter i stuckaturen som på många sätt fallit i 
glömska. Möjligheter att skulptera och skapa helt unika 
stämningar i rum.

Sammanfattning.
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Stuckatur har för mig varit ett ganska outforskat område, 
jag har alltid uppskattat det men aldrig tänkt att jag själv, 
med mina rötter i möbelsnickeri, kommer att arbeta med 
det. När min kandidatexamen närmade sig ville jag hitta 
outforskad mark kändes detta som en passande utmaning.
 Stuckatur är ett fantastiskt verktyg för inredningsar-
kitekter att skapa unika rum och det används, i sin fulla 
potential, idag alldeles för sällan anser jag, denna inställ-
ning ska jag försöka ändra på i mitt kandidatarbete.

Inledning.
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Troligtvis har människan använt sig av olika former av stuckatur ända 
sedan hon började leva bofast dvs. ca år 7000 f Kr¹ . Ornamentik ge-
nom stuckatur har varit ett naturligt element i rum genom alla viktiga 
kulturer genom människans historia, Egypten², Mayakulturen³, Grek-
land⁴, Islam⁵, Buddistisk kultur⁶ och genom hela den västerländska 
kulturen fram tills modernismen. Runt 1920-talet drabbas ornamen-
tet av två ödesdigra farhågor:
 Den ena är inträdet av funktionalismen, mycket genom arkitekten 
Adolf Loos som 1908 publicerar essän Ornament och Brott där Loos 
beskriver ornamentet som ett onödigt uttryck som den moderna civi-
lisationen kan leva utan⁷. Arkitekten Le Corbusier ansåg t.ex. att den 
sanna stora arkitekturen snarare fanns i en 40 000 kilowatts elturbin 
fri från ornament och utsmyckningar än i en gotisk katedral⁸.
Nästa farhåga att drabba ornamentiken, i alla fall i västvärlden, är 
depressionen som även medför att man skalar av nybyggnader till 
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det mest nödvändiga⁹. Det fanns helt enkelt inte pengar för onödiga 
utsmyckningar. När postmodernismen träder in på 1970-talet vill den 
göra uppror med den då rådande modernismen inom arkitekturen, 
på många sätt vill den också återgå till ett ursprung som rådde innan 
modernismen uppkom¹⁰. Numera existerar alla stilar i något liknande 
en eklektisk smältdegel, det finns inte längre en tydlig utvecklingslinje 
man kan följa utan hundratals.
 I mina studier av stuckaturens utveckling verkar det som om den 
slutar ganska abrupt efter modernismen. Det intressanta är dock att 
trots att ornamentiken sakta men säker hittar tillbaks till arkitek-
turen och får nya spännande former så förblir stuckaturen ganska 
outvecklad.
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Modernistisk stuckatur existerar, men då oftast utan utsmyckande 
funktion, t.ex. i Berwaldhallen används stucken för att dölja lampar-
maturer i taket och skapa en jämn anslutning till den nakna ut-
sprängda bergväggen som finns i nedervåningarna¹¹ (se bild ovan t.h.). 
Berwaldhallen är inte ett bra exempel för modernistisk arkitektur 
men stuckaturen tolkar jag som modernistisk. Man kan se liknande 
stuckarbeten i många byggnader från 70-talet och framåt¹², stucka-
turen är underordnad modernismens program, alltså formen är så 
avskalad som möjligt och stuckaturen är ett medel för att skapa denna 
avskalning. Funktionen att dölja konstruktion och skevheter är något 
stuckatur haft genom alla tider, att prefabricerade gipsskivor används 
flitigt i husbyggen för att skapa en rak vägg utan ojämnheter har 
varit byggstandard under modern tid. Efter att ha studerat en hel del 
interiörer verkar det som om det har blivit inte bara gipsskivan utan 
även stuckaturens huvudsyssla. Om ens ornament förekommer är de 
förenklade till geometriska grundformer; cirkel, fyrkant och triangel.
 Att stuckaturen fortfarande är bunden till enkla geometriska former 
tolkar jag som en modernistisk stilyttring. Dessa stuckaturornament 
är som en slags minsta gemensamma nämnare för vad som människan 
har gemensamt estetiskt, dvs. geometrin. Enligt Loos uppmuntrar 
ornamentet till individualism vilket enligt honom inte var önskvärt i 

Analys av modernistisk stuckatur i Sverige.
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den tidens samhälle¹⁷. På samma sätt går denna stuckatur att applicera 
på ett icke-individualistiskt tankesätt . Det bör nämnas att husen i sig 
inte hör till analysen utan det är stuckaturen som enskild form som 
analyserats.
 Muralläraren på Konstfack Luigi Inganni som även utbildat murare 
i enklare stuckatur styrker min teori om postmodern stuckaturs 
avsaknad. Han har även utarbetat en kurs som heter Postmodern 
stuckatur för att påbörja en ny utveckling av stuckatur som tyvärr inte 
blivit realitet ännu¹⁸.
 Nyproduktionen av stuckatur, dvs. inte restaurering av gammal 
stuckatur, har minskat till en nästan obefintlig nivå. Funktionalis-
men, okunskap eller ointresse i arkitektkåren ser Luigi som de största 
faktorerna. Utbildningen av nya stuckatörer är mycket låg samtidigt 
som äldre generationers stuckatörer går i pension. Kunskap finns kvar 
i östländerna, Polen, Tyskland samt vissa medelhavsländer men de 
kunskaperna är starkt knutna till klassisk form på stuckatur¹⁹. 
 Men Luigi känner optimism inför framtiden, han ser många ten-
denser som pekar på att stuckatur trots allt kommer att få en ny form 
och tack vare materialets goda egenskaper för interiörer kan det inte 
glömmas bort, förr eller senare måste det få sin renässans²⁰.

Scandic Crown hotel Stockholm. Trappkupa och trappöppning av förtillverkade stuckelement¹³. Berwaldhallens övre foajé i glasfiberarmerad stuck¹⁴. 

Trygg-Hansa. Styrelserummets undertak med tryckkammare¹⁵. Cirkelformade stuckelement i NK-varuhuset i Stockholm¹⁶.
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Hur ska jag förhålla mig till den klassiska, den modernistiska samt 
den postmoderna stuckaturen, ska jag försöka plocka russinen ur 
kakan eller försöka ta avstånd från dessa så gott det går?
 Jag vill att denna stuckatur enkelt ska kunna härledas till dessa äldre 
stilar men samtidigt vill jag skapa något nytt.

Måste jag hitta ytterligare funktioner i stuckaturen som inom den 
modernistiska där den t.ex. används för att bygga in lamparmaturer, 
ska jag ta ett steg mot skulpturen istället eller försöka väva in båda? 
 Detta är trots allt ett projekt inom inredningsarkitektur men så att 
termer som funktion kommer att dryftas är oundvikligt men samtidigt 
har många tidigare former av stuckatur inte varit funktionell.

Var i rummet får stuckaturen finnas?
 Om den inte ska vara i vägen för möbler och andra funktioner 
måste jag hålla mig till taket och i mötet mellan tak och vägg, där 
stuckatur alltid tidigare existerat.

Vilket material ska jag använda mig av? 
 Det finns idag väldigt många nya material att tillgå som har egen-
skaper utöver de egenskaper gipsen har.

Problemformulering.

Jag vill genom gestaltning leta efter nya formspråk inom stuckaturor-
nament. Jag vill för mig själv som inredningsarkitekt och för andra 
synliggöra stuckaturens möjligheter som på många sätt fallit i glöm-
ska. Möjligheten att skulptera rum, att skapa helt unika stämningar i 
rum samt möjligheten att gestalta helt unika rum.
 Att visa stuckaturens möjligheter och egenskaper är inte möjligt 
utan en fysisk representation. Därför vill jag att detta kandidatarbete 
främst ska gestaltas så det kan betraktas i ett rum. Designprocessen 
är självklart en stor del i detta arbete och kommer att redovisas med 
bilder och text.

Syfte.

Stuckatur och gips var innan jag började med detta arbete två ganska 
främmande element för mig, för att lära känna materialet bättre måste 
jag jobba med det därför stor andel tid i verkstaden av stor vikt för 
detta examensarbete. Att lära känna dess begränsningar och möjlighe-
ter är ett måste.

Metodval.
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Jag har valt att dela in beskrivningen av min designprocess i 3 delar, 
först den konstnärliga processen där jag beskriver hur jag skissat och 
resonerar ur ett konstnärligt perspektiv. Sedan beskriver jag hur jag 
som arbetat som projektör, vilka administrativa handlingar jag gjort.
Sist beskriver jag processen ur ett konstruktionsmässigt perspektiv där 
jag förklarar hur jag valt att konstruera min stuckatur och varför. 

Designprocess.

Konstnär Projektör Konstruktör
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Efter att ha studerat stuckatur inom inredningsarkitektur genom 
tiderna har jag urskiljt en grov indelning på tre olika former av stucka-
tur:

Konstnärlig process.

Denna form av stuckatur är den vanligaste och är det människor 
oftast förknippar med ordet stuckatur. Det är också vanligt att se dessa 
former i frigolit. Med inslag av antiken där man klär in pelare för att 
de ska likna grekiska kolonner och grönska i former av druvklasar och 
dylikt. Det går att urskilja en tendens som förekommer i ornamenti-
ken från Arts & Crafts rörelsen som går ut på att ornamentik handlar 
om att ta in grönskan.

Den klassiska stuckaturen.

Denna stil är svårare att definiera men sammanfattningsvis anser jag 
den vara mer skulptural och eklektisk än de tidigare nämnda.

Den postmoderna stuckaturen.

Här används stuckaturen mer som ett medel för att dölja och bygga in 
funktioner. Att bygga in armaturer och klä in pelare så de får en rund 
och slät yta är vanligt.
Som jag nämnt tidigare är den avskalad till enkla geometriska former

Den modernistiska stuckaturen.
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En kravlista på vad hur min stuckatur skulle se ut växte gradvis fram:

• Nyskapande men samtidigt kunna ha någon typ av anknytning till 
var och en av de tre tidsindelningarna.

• Den slutgiltiga formen ska vara baserad på något som bara en män-
niska från dagens tidsålder kan förstå. Med andra ord ska formen inte 
kunna tolkas av t.ex. en 1800-talsmänniska. Denna punkt bestrider 
inte nödvändigtvis första punkten vilket jag senare kommer att bevisa.

• Resultatet ska bli ett koncept av stuckatur, ett enskilt stuckaturele-
ment räcker inte.

Med detta i bakhuvudet började mitt skissarbete. Jag ville hitta ett 
nytt formspråk som inte använts inom stuckatur och även något som 
verkligen var iögonfallande. Att bevisa för mig själv och även andra 
inredningsarkitekter att stuckatur kan användas på så många mer sätt 
än att göra små krusiduller mellan tak och vägg. Idén om ett svamp-
moln kom ganska snabbt och den klarade min kravlista.
 Rent placeringsmässigt fungerar denna form även bra, utan att göra 
så stora intrång. Den största volymen kommer att vara i takhöjd och 
därför inte i vägen för möbler och andra rumsliga funktioner. 

Efter att ha spenderat en tid på skisser av hur molnet skulle se ut 
insåg jag att det fanns två vägar att gå: Den ena var att skapa ett så 
realistiskt moln som möjligt, kanske genom att skvätta gips på en 
oregelbunden kropp. Den andra vägen var att göra en stilisering av ett 
svampmoln, som ett man ser i serieteckningar.
 Jag valde det senare först och främst för att denna typ av abstra-
hering gör molnet lite mindre otäckt i och med att man refererar 
till serietecknande och den typen av komiska svampmoln som ofta 
förekommer där. Dessutom skulle detta innebära att jag kan använda 
mig av mer beprövade och traditionella tekniker vid tillverkningen, 
såsom profildragning, gjutning och profilsvarvning när jag utformar 
gipselementen. Att dessa tekniker redan finns i stuckatörtraditionen 
ser jag som positivt då det möjligör reproduktion av formgivningen i 
framtiden.

Stiliserad eller verklighetstrogen?

Kravlista.
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För att ytterligare beskriva att svampmolnet är en lämplig form vill 
jag förtydliga mig ytterligare. Detta skall jag göra med något jag valt 
kalla för ankarpunkter. Dessa ankarpunkter fungerar som ankare för 
att förankra formen hos en betraktare, ju fler ankarpunkter desto fler 
betraktare kan förstå formen. En populistisk metod för formgivning 
med andra ord. Det finns även ett mervärde i att förstå formen genom 
flera olika sätt, d.v.s. att flera ankarpunkter uppfattas samtidigt av 
samme betraktare.

Ankarpunkter.

Det grekiska pelarkapitälet från den Joniska byggnadsstilen har 
många likheter med svampmolnet om man ser det i genomskärning, 
genom denna ankarpunkt skapar jag även en anknytning till den 
klassiska stuckaturen. Även skaftet på pelaren har en koppling till det 
klassiska pelarskaftet, genom att invertera ett klassikt skaft får man 
den runda profilen som liknar den stiliserade bildens skaft.

Likheten med det Joniska kapitälet.
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Kärnvapen är lika med makt i många avseenden, under kalla kriget 
begicks en kapprustning mellan USA och forna Sovjetunionen som 
resulterade i en väldigt stor arsenal som nu håller på att avrustas. 
Att svampmolnet blir en symbol för makt är oundvikligt. I dagens 
samhälle är det inte lika självklart att manifestera dessa symboler, 
medans på t.ex. medeltiden användes symboler för vapen flitigt inom 
t.ex. heraldik. Hade atombomben uppfunnits på medeltiden kan man 
alltså dra slutsatsen att den troligtvis skulle finnas med på många 
vapensköldar. Jag finner det intressant att experimentera med bilden 
av atombomben på detta sätt.

Svampmolnet som en politiskt laddad symbol.

Detta är en rent subjektiv åsikt men jag tror att fler tycker som jag. 
Jag anser att svampmolnet är vackert ur ett rent estetisk perspektiv, 
det kraftfulla uttrycket, rörelsen och storleken betraktar jag av med 
skräckblandad förtjusning.

Svampmolnets estiska värden.

Under tiden som jag jobbat med mitt examensarbete har kärnvapen-
frågan fått ny uppmärksamhet då USA:s president Barack Obama 
samlat världens ledande kärnvapenländer, med vissa undantag . De 
har tillsammans beslutat att säkra sina kärnvapentillgångar för att 
motverka att kärnvapenmaterial hamnar i fel händer. Beslut om 
nedrustningar har även skett. Jag vill att formen av svampmolnet ska 
kommunicera önskan om att bli en lika daterad relik som det Joniska 
kapitälet är idag.

Den pågående nedrustningen.
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Att klä in pelare har alltid varit något som stuckatörer gör, pelare i 
byggnader har alltid behövts skyddas mot brand och även täckas in av 
rent estetiska skäl. Av dessa skäl tycker jag det vara passande att jag 
utgår från en pelare när jag skapar mitt stuckaturkoncept. 

Pelarinklädnaden som klassisk stuckaturfunktion.

Tack vare mitt beslut att använda mig av en stilisering av svampmol-
net nyttjade jag, i formgivningen, även egenskapen i att använda mig 
av enkel geometri, sfärer som överskär varandra. Denna geometri kan 
kopplas till den modernistiska stuckatur som jag beskriver tidigare.

Den förenklade geometrin.

Att göra en form av ett moln som i verkligheten är något lätt i ett 
kontrasterande material som är tungt som gips är för mig intressant 
och ger ett mervärde, spänning skapas här genom kontraster.

Tungt / Lätt.
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Som jag tidigare nämnt är detta inte ett enskilt objekt utan ett kon-
cept för stuckatur, i mitt skissarbete har jag utvecklat en lösning för 
att klä in hörn mellan väggar och tak i samma bubblor i gips som jag 
använder för svampmolnet, de löser upp taket från väggarna på ett 
effektivt sätt och är inte svåra att montera för en fackman. 

Utveckling av konceptet.

Fotomontage av 3d-rendering 

Så här skulle bubblorna kunna användas som ett element för att lösa upp hörn tillsammans med bomben



Rapport - Stuckboom - Axel Kårfors - Konstfack - 201015

Detta är den del av formgivning jag är mest ovan vid, men trots allt 
är den minst lika viktig som de andra två delarna; den konstnärliga 
och konstruktionsprocessen, kanske är det dock inte lika mycket att 
beskriva i en rapport som denna. Förstående människor som Peter 
Landén på fastighetskontoret på Konstfack, mina handledare Åsa 
Conradsson, Karin Tyrefors samt sponsorer av gips; Knauf Danogips 
och av frigolit; Jackon har gjort denna del av arbetet lättare för mig.

Projekteringsprocess.

16m³  frigolit 400kg gips
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Jag var tidigt tvungen att ta itu med de byggnadstekniska delarna då 
jag hela tiden har känt begränsningarna påverka utformningen och 
det enda sättet att motverka detta är att hitta nya konstruktionslös-
ningar, detta har jag mestadels gjort själv men jag har även fått hjälp 
vissa av mina handledare; Love Hansson och Luigi Inganni, andra 
lärare på skolan som Thomas Herrström på Industridesign samt vän-
ner och bekanta på skolan.
 Jag upptäckte snabbt att det finns många nya material som har 
otroliga egenskaper. Men jag valde till slut att hålla mig till gips p.g.a. 
att det är ett fortfarande är ett ypperligt material för interiörer med 
mycket unika och fördelaktiga egenskaper; Det är miljövänligt, fung-
erar som brandskydd, är tåligt om det ytbehandlas på något sätt och 
framförallt är det billigt.

Konstruktionsprocess.

Jag insåg ganska snabbt genom att göra beräkningar på en 3d-modell 
att det skulle bli ett tungt moln som skulle hänga i pelaren, det krävde, 
kom jag att inse, ett tvådelat styvt skelett i stål och en kropp av ett 
lättare material, frigolit i detta fall. På grund av tidsbrist samt att detta 
är en temporär prototyp av en befintlig lösning använde jag frigolit för 
att bygga kroppen, hade det varit en permanent installation hade jag 
valt ett bättre material mer lämpat för brand etc.

Skelett av plattjärn, vinkeljärn och OSB-skiva

Frigoliten limmas med polyuretanlim

Skelettet limmas in i frigoliten

Båda kropparna klara för armering
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På frigoliten la jag ett lager armerad gips, armeringen bestod av 
juteväv. Detta armerade skal utgör fästgrunden för de skålformade 
bubblor jag gjorde av gips och armering, bubblorna gjuts för sig i 
gjutformar jag vakuumformat från en positiv form jag profilsvarvat av 
gips. Bubblorna fästes sedan på kropparna med gips som lim och häft-
pistol. Sedan spacklades skarvarna med gips och gjordes jämna med 
en blöt svamp innan gipsen brinner klart.
Sist målades de två delarna med en limfärg av krita, titanvitt pigment, 
vitlim och vatten, kropparna var nu redo att hängas upp på pelaren.

Frigoliten jämnas till med stålborste

De två kropparna klara för att armeras

Armering med juteväv 6 st. genomgående armeringsjärn med påsvetsade gängor som extra förskring att frigoliten 
håller samman
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Tillverkning av gjutform med vakuumsugning av plast

Tillverkning av bubbla i en av gjutformarna

Bubblorna måste passas in så det blir en liten skarv

Skarvarna spacklas igen med gips och slipasFramtagning av limfärg Kropparna var beräknade att precis komma ut från verkstaden

På väg genom vita havet
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Första halvan hissas på plats med kedja, schackel och handkraft Andra halvan likaså

Halvorna skruvas ihop undertill och ovan Båda halvorna på väg upp med schackel och handkraft Väl uppe på plats säkras konstruktionen med reglar

Kapitälet på plats, nu fattas pelarinklädnaden och skarvarna mellan halvorna måste fyllas igen
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Pelarinklädnaden på platsElementen till pelarinklädnaden dras med en profil, en gammal klassisk teknik fast formen är ny.

De sista bubblorna måste skäras till, passas in och sättas upp på plats
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Tack vare svampmolnets kraftiga uttryck, blir det ett blickfång, ett 
samtalsämne för matgästerna som inte lämnar många oberörda. Det 
ger matsalen en tydligt markerad mittpunkt och därmed underlättar 
för orientering.
Det skapar en kraftig kontrast och därmed en spänning med den 
modernistiska inredningen.
Tack vare att den inte inhyser några tydliga funktioner, inte befinner 
sig i vägen för matgästerna samt fortfarande har rollen av en pelare är 
detta fortfarande stuckatur. Dock med ett något kraftigare uttryck.

Inredningsarkitektoniska konsekvenser
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Jag är övertygad! Stuckatur kommer utan tvekan att vara en del att 
mitt yrkesutövande i framtiden. Jag har för mig själv i alla fall bevisat 
att detta material besitter utomordentliga möjligheter att omforma, 
förvränga och skapa rum och stämningar, det är även brandsäkert, och 
billigt!
Nästa steg i detta projekt vore att samarbeta med yrkesverksamma 
stuckatörer och på så sett kunna optimera konstruktion och finish. 
Jag hoppas på många fler spännande former av stuckatur i framtiden 
och hoppas att detta varit ett litet bidrag till den.

Sammanfattning. 

Med belysning där pelaren möter molnet blir formen mer levande. 

Slutord.
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Axel Kårfors:
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Kontakta mig.
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Käll-, litteratur och referensförteckning. 

Publicerat material.

-Email från Luigi Inganni till Axel Kårfors den 13:e januari 2010, Stockholm
-Samtal med Luigi Inganni med Axel Kårfors den 13:e januari 2010, Stockholm

Opublicerat material.

Framsida: Atombombsexplosion; Light, Michael: 100 Solar

Sid 3:  Illustration från rysk bok om stuckatur; titel samt författare okänd.

Sid 5:  4st Fotografier; Beier, Dieter: Stuck

Sid 8:  Stuckarbete från Oratorio del Rosario di Santa Cita, Palermo; Bilkälla okänd
 Stuckarbete från NK-Varuhuset, Stockholm; Beier, Dieter: Stuck
 Stuckarbete frin restaurang Riche, Stockholm: www.riche.se

Sid 9: Bild från Fransk provsprängning; Bildkälla okänd
 Bild av serietecknat svampmoln; Bildkälla okänd

Sid 10:  Genomsnittsritning av svampmoln; www.wikipedia.org
 Bild av det Joniska pelarkapitälet; www.cambridge2000.com

Sid 11: Svampmoln; Light, Michael: 100 Solar
 Bild från filmen Dr Strangelove; Bildkälla okänd
 Bild från Nuclear Security Summit Washington 2010; www.dailycaller.com

Sid 12: Illustration från rysk bok om stuckatur; titel samt författare okänd.
 Fotografi av trapphus i Hotell Scandic Crown, Stockholm; Beier, Dieter: Stuck

Bildkällor.

Sponsorer.
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Belysning

Snitt C-D

C

D

BA

Snitt B-C

Toppvy

Sidovy

6st Genomgående
armeringsjärn med 
påsvetsad gänga 
och mutter

Molnet vilar på 4st 
träreglar (45x70) 
som sitter utmed 
pelaren med hjälp 
av spännband

Bubblor av armerad gips

Perspektivskiss av konstruktion

Kropp av cellplast

Skelett av stål

OSB-Skiva 12mm
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Bok: -Beier, Dieter: Stuck, framtidens material sedan åttatusen år. 
Stockholm: Byggforskningsrådet 1995.

Denna bok summerar var stuckaturen stod när den gavs ut. Hur den 
modernistiska stuckaturen ser ut och den inhyser en viss optimism för 
materialet som titeln avslöjar. Här finns även en utförlig historik om 
materialet under olika kulturella epoker. Den har även bilder från en 
stuckaturverkstad där det förklaras olika viktiga moment.
Denna bok har gett mig en mycket utförlig bakgrund om hur 
stuckatur används, förr och nu. Den talar även mycket varmt om just 
materialet gips och alla dess fördelar, vilket har övertygat mig om att 
vara trogen detta material genom mitt arbete.

Bilagor.

Annoterad –grafi.

Krog: Riche på Birgerjarlsgatan 4

Stuckaturen här fortsätter att förbrylla mig, Det råa skissartade, skulp-
terade maneret ger en intrycket av att stuckatören arbetat fram or-
namenten som en impressionistisk målare eller liknande. Att stucken 
delvis övertäcker speglar är för mig något nyskapande och enligt mig 
mycket vackert i denna miljö.
Det var nog denna plats som fick mig att se att stuckatur har många 
andra utryck än vad jag tidigare var van att se.



Rapport - Stuckboom - Axel Kårfors - Konstfack - 201027

Bok: -Light, Michael: 100 Solar, 1945-1962. Stockholm: 
Bokförlaget Max Ström 2004

En bok med bilder på amerikanska provsprängningar av 
atombomber. Dessa bilder är både hemska men samtidigt 
väldigt vackra, sådana krafter dessa vapen har går inte ens 
att föreställa sig.
Med hjälp av dessa bilder började jag skissa på former till 
min ”svamp” Det tog en tid men till slut insåg jag att jag 
måste använda mig av en mer stiliserad bild av atom-
bombssvampen än den verkliga, något som liknar mer en 
serieteckning än verkligheten.
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Bok: -Inganni, Domenico: Stuckatörens liv och hantverk, Hand-
ledning i olika tekniker jämte några lärorika historier. Borås: 
Centraltryckeriet 1987

Denna bok har gett mig en inblick i hur en stuckatör arbetar samt 
hjälpt mig mer handgripligen med vissa tekniker.
Ovärderlig information för en sådan som mig som har mycket knappa 
kunskaper i ämnet.


