
  

“Varje arbete, stort som litet, är lika betydelsefullt. 
Det viktigaste är att få det rätt. Man måste konti-
nuerligt titta och titta igen för att hitta balans och 
rytm. Känns något fel är det bara att rita om – väl 
hugget går det inte att ändra. Man måste ha respekt 
för materialet och komma ihåg att det som huggs 
i sten lever kvar långt efter att man själv är borta. 
Därför är det viktigt att låta arbetet ta den tid det 
behöver, så att varje sten talar för sig själv.”
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“Det är en ynnest för mig att få arbeta med det jag 
tycker allra bäst om, bokstäver. Jag har skolats i en 
gammal tradition med rötter i den engelska Arts & 
Crafts-rörelsen, och jag anser att de kunskaper jag 
tillägnat mig inte är mina egna, utan något som jag 
måste dela med mig av. Det gör jag dels genom att 
undervisa och föra vidare vad som givits mig, men 
framför allt genom de arbeten jag utför.”

Ovan: Il faut cultiver notre jardin – Vi måste odla vår trädgård
Voltaires Candide, carraramarmor med förgylld text

Framsidan: Initial i sandsten

Initialer huggna i en stenbumling
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Inscriptorum arbetar med formgivning baserad 
på typografi och erbjuder handhuggna inskriptioner 
i sten. Arbeten som utförs är bland annat gravvårdar 
och minnesstenar, men även trädgårdsutsmyckning 
som solur, bänkar och fågelbad kan erbjudas. Skyl-
tar av olika slag lämpar sig också väl i sten, liksom 
skulpturala föremål som heraldik och reliefer. Om 
situationen kräver kan arbetet utföras på plats.

Förutom det traditionella arbetet med sten, utför 
Inscriptorum även andra projekt som involverar 
bokstäver, som skräddarsydda typsnitt, logotyper, 
monogram, typografi och kalligrafi. Inscriptorum 
tillhandahåller även konsultation och design för 
många andra material och tekniker såsom glasgra-
vering, trä, textil och moderna medier. Det centrala 
i allt arbete är god bokstavskonst.

Inscriptorum ingår i ett nätverk av stenhuggare, vilket 
underlättar vid större uppdrag, och arbetar gärna 
vid behov över skrågränserna med hantverkare och 
producenter inom andra traditioner.

Ovan: Detalj från
Viktor Rydbergs Tomten

walesiskt skiffer
text målad off-white

Till höger:
Annika Larsson hugger

von Heidenstams En Dag
i gotländsk kalksten

Nedan: Dixi – Jag har talat
italienskt skiffer

text målad off-white

Tempus fugit – tiden flyger, solur i carraramarmor med visare i mässing
beräkningar: Dr Frank King; visare: smed Ted Arnmark

Annika Larsson är en internationellt verksam 
bokstavskonstnär med inskriptioner i sten som 
specialitet, vilka hon gör för hand med hammare 
och mejsel. Hon är utbildad vid den välrenomme-
rade Cardozo Kindersley Workshop i Cambridge, 
där hon arbetade i sju år, samt på Konstakademien 
i Haag, varifrån hon innehar en magisterexamen i 
typografi och typsnittsdesign.

Sedan 2007 är hon verksam genom sitt eget företag 
Inscriptorum och utför vitt skilda uppdrag, alla med 
utgångspunkt i bokstäver och typografi.

 Ovan: Logotyp till Garden Attitude
Nedan: Sten till Dr Frank King, solursexpert vid University of  Cambridge

italienskt skiffer med förgylld text 


