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Olof Ahlberg 1876 – 1956
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Olof Ahlberg 1876 -1956

Föddes i Storhögen, Häggenås.
Naturbegåvning
1901-04 Studier vid Konstfack i 
Stockholm
1905 Stipendium till Tyskland bl a Berlin, 
Weimar
1908 gifter sig med Anna Granberg.
1908-09 Studerade i Paris, tillsammans 
med hustrun, influerad av den kände 
franske skulptören Auguste Rodin.
1910 Flyttar in i prins Eugenes ateljé, 
Vallhallavägen 16.

Samtida med:
Carl Milles, Carl Eldh och Bror Hjort,  
Christian Eriksson

Självporträtt.



Olof Ahlbergs ateljé, byggd på fädernegården i Storhögen, Häggenås, dit Ahlberg återkom varje sommar. Kontakten med 
Jämtland släppte han aldrig.



Olof Ahlberg räknades av sin samtid som en 
av de främsta skulptörerna i Sverige. 
Framför allt gjorde han sig ett namn genom 
utsmyckning av offentliga byggnader och som 
porträttskulptör och formgivare av 
fontänskulpturer. 
Han var också mycket anlitad som  
reliefskulptör för kyrkor och gravvårdar. 
Känd och beundrad blev han för sin sällsynt 
skickliga hantering av material, antingen han 
arbetade i trä, brons, marmor, granit, kalksten 
från Gusta eller skiffer från Offerdal.

Kvinnofigur benämnd Monika - I buxbom 
1913.



Olof Ahlberg tillsammans 
med borgmästare Iwan
Wikström från själva 
invigningen av ”Afrodite” 
21/6 1952.
Iwan Wikström var under 
många år ordförande i 
Föreningen Gamla 
Östersund.

”Afrodite” flyttades och 
förminskades 1971.





Den 21 juni 1952, dagen före kungaparets första  
officiella besök här i staden, avtäcktes Olof 
Ahlbergs bronsskulptur Afrodite. Konstverket var 
en del i utformningen av Rådhusplan.
Iordningsställandet  av Rådhusplan  behandlades 
av stadsfullmäktige redan 1933. Arkitekten 
Robert Berghagen hade i samråd med Ahlberg 
upprättat olika förslag till utsmyckning. De hade 
kommit fram till att en fontän med kärlekens 
gudinna Afrodite skulle pryda platsen.
Pengar saknades, en insamling startade.              
Då stadsfullmäktiges ordförande E.E. Livén avled 
1945, hade han testamenterat sin förmögenhet 
till Östersunds stad.  Livén var en av föreningen 
Gamla Östersunds  grundare och mycket verksam 
för Rådhusplans förskönande. Stadsfullmäktige 
beslutade därför att pengarna från Livén skulle 
användas för uppförandet av Ahlbergs staty
Gudinnan Afrodite föds ur havet, stiger upp på 
en snäcka, och håller en lotusblomma i handen.

När kung Gustav VI Adolf och drottning Louise, på 
sin Eriksgata genom Jämtland, dagen efter 
invigningen, vid själva statyn framför Rådhuset, 
uttalade kungen sin stora beundran för 
konstverket samt tackade Ahlberg för att han på 
detta förnämliga sätt ”hedrat sin hembygd och 
sitt land.” 



” Afrodite är utförd i 
Ahlbergs strama, klassiskt 
influerade stil, kanske 
aningen robustare  än 
hans andra kvinnofigurer, 
men också mjukare. Den 
med patinerad förgyllning 
överdragna bronsen stod 
utomordentligt  vacker 
mot björkarnas grönska 
och den mörkröda 
granitbrunnen. Ett 
konstverk , som lyser upp, 
förskönar och berikar 
Rådhusplan. ”                           
skrev lokaltidningen 1952.

Gjutningen är gjord av 
konstgjutaren Erik Pettersson 
Stockholm, stenarbetena har 
levererats av Vånga 
stenhuggeri.









Afrodite på sin plast mellan Rådhuset och Biblioteket, dit hon flyttades 1971 och blev stympad i sitt utförande. 



Afrodite                     
efter                 

flytten                       
1971.



Den Ahlbergska Konstdonationen

År 1958 överlämnade syskonen Eva och Carl Ahlberg, som donation till Östersunds stad, huvuddelen av sin faders, 
Olof Ahlbergs konstnärliga kvarlåtenskap. Donationen omfattar ett 40-tal av Ahlberg utförda större och mindre 
skulpturer i ädelt material, ett par hundra av honom utförda skulpturer i gips, samt teckningar, arbetsritningar, skisser 
m m. I donationen ingår även ett skulpterat möblemang, samt arbetsredskap.
En förutsättning för donationen är bl a, att föremålen vårdas och bevaras av staden som en samlad enhet och visas för 
allmänheten.
Stadsfullmäktige tog emot donationen med tveksamhet, och förbehöll sig rätten att skaffa sig erfarenhet av att 
förvalta ett konstmuseum med skulpturer av en enda konstnär. 
Därmed bestämdes att konstsamlingen skulle deponeras i övre våningen i gamla biblioteket under en tid av tre år, 
varefter staden skulle avgöra om donationen skulle mottagas eller ej. Föreningen Gamla Östersund åtog sig 
vakthållning och visning av skulptursamlingen. 
Skulptursamlingen invigdes samtidigt med Stadsmuseet den 18/6 1959. Lokalerna fick en mycket omsorgsfull 
utformning och inredning. Museet fick namnet Ahlbergshallen.
Efter ett antal år packades utställningen ner och förvarades i Stadsmuseets källare.
1995? Flyttades hela donationen till kommunens förråd i Odenskog.
2017 övertog Jamtli ägandet av hela donationen för förvaring i bergrum i Lockne.
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Delar av Ahlbergs konstdonation i FGÖs lokaler, 2016, tidigare förvarade på loftutrymmet uppe i konstföreningens lokaler. 



• Olof Ahlberg deltog i många 
utställningar runt om i världen.

• Vid utställningen i Paris 1909 
deltog Olof Ahlberg med denna 
skulptur, som hade titeln, 
Tvagning. 

• Det är hans hustru Anna 
Granberg, som står modell. 

• Hon var också  konstnär och de 
studerade samtidigt  i Paris.



”Pojke med fisk”, som fanns med vid den stora utställningen på Jamtli 1920.  Finns i brons hos D:r C O Bragnum Larsson, 
Stockholm



Monumentalverk utanför Jämtland



I tävlingen om en torgbrunn i Strängnäs deltog ”tre av våra främsta skulptörer med vardera två förslag, och Olof Ahlbergs, 
”De fyra årstiderna”,  1932 segrade. Versioner av två av årstidsgestalterna, Våren och Sommaren, finns i Östersunds rådhus.





Skandinaviska  
Kreditaktiebolaget i 
Stockholm köpte,        
Kvinna med timglas 
(karyatid) i marmor



Bronsportar                           
för                                     

Stockholms Handelsbank 
vid                         

Kungsträdgården.



Portalen till                     
Saxon och Lindströms          

förlag                                   
Stockholm.

Oden
ridande på sin                  
åttafotade häst                   
omgiven av sina                        

båda korpar                     
Hugin och Mumin.



När en minnestavla 
över Alfred Nobel 
skulle utföras till 
Stockholms Stadshus 
segrade Olof Ahlbergs  
förslag. 
Verket skildrar de fyra 
vetenskaperna 
fysiken, kemin, 
medicinen och 
litteraturen och      
den invigdes i 
samband med 
Nobelhögtidligheten 
1935.



Bronsskulturen ”Löparen” 
på Strömvallen i Gävle 

skildrar Gunder Hägg i full 
aktion. Det är ett av 

Ahlbergs ytterst få verk 
som skildrar människan i 

rörelse. 1948.
Nationalmuseum köpte 
den i en mindre version.
Finns även i Vålådalen.
Gunder Hägg stod själv 

modell.



Presentatör
Presentationsanteckningar
Strömvallen Gävle



Diana,                                      
jaktens gudinna,                    

med hunden.
Skulptur 1955

i Gävle.



Olof Ahlberg blev känd som en klassisk 
skulptör, skicklig och flitigt anlitad. Han 
samlade intryck genom studier och 
resor. Han reste till Italien med Florens, 
senare till Grekland.  Den klassiska eller 
nordisk-antika stilen som han 
anammade, bygger på intryck från 
antikens konst. 
Bronsskulpturen ”Far och son”, 1917, är 
ett exempel på hans stil. För att kunna 
köpa skulpturen genomfördes en 
insamling bland befolkningen. 1921 
kunde ”Far och son”, placeras i 
badhusparken.



Olof Ahlbergs                               
skulpturstaty  
”Far och son”                                                    

i Rottenros-parken
i Värmland



Olof Ahlberg utförde en hel del 
gravmonument och minnesstenar.

Gravmonumentet             
”Sorg” 1914,  i marmor,                         

på konstnären Alf Wallanders 
grav på Solna kyrkogård.



Wilhelm Peterson-Berger

1945 invigde kronprins     
Gustav Adolf gravstenen vid             
Peterson-Bergers grav på 
Frösö kyrkogård.
Reliefen på stenen är utförd 
av Olof Ahlberg.



Kronprins Gustav 
Adolf invigde 1945
Olof Ahlbergs byst av 
Peterson-Berger som 
står uppställd utanför 
Sommarhagen.



Olof Ahlberg deltog i flera 
utsmyckningstävlingar och hade  

mycket kvalificerade medtävlare, som  
Carl Milles,  Carl Eldh, Ivar Johansson 

och Bror Hjort.

Men det var Olof Ahlberg som 1928 
fick utföra minnesvården över               

kemisten och apotekaren 
Carl Vilhelm Scheele, i Köping.

I ljus granit och framställer snillets 
genius bärande vetenskapens fackla.





Olof Ahlberg har utfört granitrelieferna på huvudportalen utanför Nya Kyrkan i Östersund. Det är han själv 
som har bestämt utformningen och innehållet. Han ville själv att det skulle handla om Jämtlands kristnande.
På portalens norra sida syns inflytandet från Norge,  dvs Olav den helige och Arnljots sändebud som kommer 
med gåvor till kungen.



Olav  den Helige, med  yxan och den världsliga och kyrkliga makten.



På södra sidan av portalen manifesteras inflytandet från Sverige, dvs Olof Skötkonung.



Staffan som predikar för vikingarna samt biskop och munk med kyrkobyggnad.



Östman Gudfastsson med runstenen och runskrivarna.



Relief på 
predikstolen i 
Östersunds Nya 
Kyrka 1939. 

”Låt barnen 
komma till mig.”



Gravmonument

Ett område där Olof Ahlberg 
bidragit med många fina 
konstverk är gravmonument 
över kända personer, både i 
Jämtland och i övriga Sverige.

Här är det Haldo Hanssons 
gravmonument på kyrkogården 
i Hackås.





Gravvård för J M Magnius, Norra kyrkogården Östersund. Med de kända dödssymbolerna, den nedlagda kransen, och den 
upp och nedvända facklan, elden som släcks ut.



Agathon Burman                                              
11/12 1847 – 19/5 1918                                   

Grundare och utgivare av                            
Östersunds-Posten.                                    

Främjade stadens väl                                          
och länets bästa.

Östersunds norra kyrkogård.



Konstnären                                                                        
Anton Genbergs  

gravvård                                                                          
på Norra kyrkogården,                                              

Östersund.

Invigd  5/10 1952



Presentatör
Presentationsanteckningar
Invigningen av Anton Genbergs gravmonument 5/10 1952 Norra Kyrkogården. Olof Ahlberg,  Gösta Genberg, (son till Anton.), konstnären Karl Örbo.



Reliefskulptur
över bildhuggarna          

Johan Edler d.ä. 1700-t  
och                            

Johannes Edler d.y. 1800-t          
på kyrkbacken i Lockne.





Presentatör
Presentationsanteckningar
En staty av Wargentin avtäcktes vid invigningen av Stockholms nya observatorium Saltsjöbaden 1931. Han hade varit det gamla observatoriets  förste föreståndare.



Pehr Wargentin f. 1717-i Sunne prästgård, genomgick  Frösö 
Trivialskola och Härnösands gymnasium, student vid Uppsala 
universitet  1735. Vid universitetet började han studera till 
präst, men beslöt snart att ägna sig åt sina intressen för 
matematiska och astronomiska studier. Promoverades till  fil. 
mag.  1743. Väckte stor uppmärksamhet genom sin 
gradualdissertation, där han med noggrannhet och 
skarpsinnighet bestämt banorna för Jupiters Galileiska 
månar. Efter en ny avhandling  1746, förordnades han till 
astronomie docent. 
1748 kallades han av Vetenskapsakademien i Stockholm till 
sekreterare, och innehade sedan denna befattning i 34 år 
under vilka han utgav alla de årens  almanackor, skrev 
akademins historiska, astronomiska och fysiska uppsatser, 
skötte observationerna på Stockholmsobservatoriet, och 
sysselsatte sig med avancerad forskning i sin vetenskap. 
Ledamot av Franska Vetenskapsakademin samt ledamot av 
Svenska Vetenskapsakademien och Bibelkommissionen mm.
Kunskapsrik, samvetsgrann och outtröttlig som 
vetenskapsman bidrog Wargentin på många sätt till att ge 
ett ökat anseende åt svensk forskning och den 
vetenskapsakademi vars mångåriga sekreterare han var. 
Som en av de drivande bakom inrättandet av Tabellverket 
1748, föregångaren till Statistiska var Wargentin verksam 
inom den svenska befolkningsstatistiken och konstruerade 
även särskilda mortalitets- och medellivslängdstabeller för 
Sverige. 
Wargentin var den förste föreståndaren för  Stockholms 
gamla observatorium , men han hans byst finns uppställd vid  
Stockholms Nya Observatorium i Saltsjöbaden 1931. 
Han avled 1783



Lapp-Nils stenen                          
på Offerdals kyrkogård               

till minne av                      
folkmusikens mästare             

Lapp – Nils                                      
1804-1870.

Utförd i Offerdalsskiffer. 1913.



Olof Ahlberg utförde 
minnesstenen med motiv     
”Sagan om hästen” över 

1700-tals skalden och 
samhällsdebattören                  

Olof von Dalin                                  
i Vinberg, Halland.

Stenen saknar tidsbestämning 
och avtäcktes 1957. Den står på 

prästgården i Vinberg.





Kyrkokonst



Ragunda Nya Kyrka med altaruppsats i elfenbensträ, 1940, ett av Olof Ahlbergs alldra största objekt, föreställande, ”Kristus 
kommer till sin församling”. Där byborna har stått modell för konstverket.



Altaruppsats i                                                              
Rödöns kyrka,                                               

tillverkad 1925, efter branden.                        
Figurerna är snidade i trä.                      
Förgyllda och bemålade.



Dopfunt utskuren i Trä.
Ragunda nya kyrka.



Skåp
tillverkat av Olof Ahlberg 

förvaras i Rådhuset,          
liksom skulpturerna.







Olof Ahlberg                             
tillsammans med                             

kung Gustav VI Adolf                         
22 juni 1952                                                         

vid Afroditestatyn i Östersund.

Han var då 76 år.

Ahlberg dog  8 juni 1956 – 80 år.
Han gravsattes intill sin 

hemförsamlings kyrka i Häggenås, 
på den kyrkogård, där han själv rest 

stenen över sina föräldrar.



























Förslag till                    
altaruppsats                             

i Rödöns kyrka.



Altartavla vid dopfunten 
i Häggenås kyrka, 

relief skuren i trä 1946
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