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Från skulpturer till
proteskonstruktion
Bengt Öwall om patienten Gunnar Nylund
Gunnar Nylund var konstnärlig ledare för Rörstrand, keramiker och
konstnär. Han var även kreativ inom andra områden, och presenterade
egna förslag på bland annat en proteskonstruktion. Professor Bengt
Öwall berättar om en spännande och minnesvärd patient.

Författare:
Bengt Öwall, prof emeritus protetik, odont dr,
dr med hc, dr dent hc, specialist oral protetik, Lund.
E-post: owall.bengt@
telia.com

Med anledning av 55 års verksamhet i samma privatpraktik i Lund, 1960–2015, höll jag i maj ett symposium i Lunds Domkyrkoforum med några inbjudna
föreläsare. Själv föreläste jag i ämnet ”Oral protetik – hur kul är det?”. En del allvar och en del lättare
gods, där jag bland annat berättade om spännande
profiler jag mött bland mina patienter.
Gunnar Nylund var en av dem. Han var min
patient 1973–1993 efter att ha flyttat till Lomma,
en mindre ort vid Öresundskusten 15 km norr om
Malmö och 10 km från Lund, där han byggde upp
en keramisk ateljé.
Gunnar Nylund var son till Felix Nylund, bildhuggare och professor vid Åbo Konstakademi i Finland.
Gunnar följde i faderns fotspår såväl konstnärligt
som geografiskt och bodde och arbetade i Köpenhamn, Paris och Helsingfors innan han hamnade
i Sverige.
Han var mest känd som konstnärlig ledare för

Fakta om Gunnar Nylund (1904–1996)
”GN arbetade för Rörstrand 1931–55, större delen av tiden som konstnärlig ledare.”
”Han blev välkänd för sitt nya fältspatsglaserade stengods och för sina
djurskulpturer i stengodschamotte.”
● ”Under 40-talet ordnade han med mängder av utställningar med Rörstrands
kollektioner.”
● ”De allra flesta av GN:s originalskulpturer i stengodschamotte liksom en hel del
andra pjäser hamnade på museer runt om i världen.”
●
●

(Ur Wikipedia 2015-10-09)

Gunnar Nylund var dock, enligt dottern Anita Nylund, konstnärligt mest uppskattad
för sina stora stengodsreliefer, till exempel på Grand Central Hotel i Gävle, Göteborgs
postens kontor samt åtskilliga banker och systembolag landet runt.
En dikt av Isaac Grünewald är talande: ”För att Gustafsberg inte skulle regera allena
satte Gunnar Nylund Rörstrand på bena.”
54

Rörstrand. Danska Bing & Gröndahl porslinsfabrik, Strömbergshyttan och Ifö-verken var några
av de andra arbetsplatser där han hade konstnärlig verksamhet efter bland annat arkitekturstudier
i Danmark.
DUKTIG KERAMIKER OCH KONSTNÄR

Ett par exempel på Gunnar Nylunds storhet som keramiker och konstnär finner man i Skåne. I Lomma
finns på torget en stor skulptur, Grodan, föreställande en dam som står beredd att dyka i vattnet.
Den skulpturen har en intressant historia. Modellen presenterades 1910 av fadern Felix Nylund. Den
var avsedd att stå i parken vid den finska presidentens sommarbostad, Gullranda. Enligt en uppgift
(på internet) slutfördes den aldrig av Felix Nylund
men av sonen Gunnar Nylund, varefter den förvarades på ett museum, i en herrgård i Finland, och
senare inköptes av Lomma kommun 1994 på initiativ av Gunnar Nylund och Lomma Konstförening. En annan uppgift säger att den ställdes upp i
parken vid presidentens sommarbostad 1981, då
Gunnar Nylund färdigställt den, men senare togs
ner. Enligt en tredje version, av dottern Anita Nylund (konstnär, designer och konstvetare), 84 år,
ställdes den aldrig upp i parken vid Gullranda därför att president Kekkonen inte ville ha nakna damer i parken. Enligt henne var det bara fundamentet som färdigställdes.
Ursprungsmodellen av Felix Nylund, gjuten i
brons och cirka 20 cm hög, har jag sett hos dottern Anita (figur I). Det var svårigheter med framställningen av den stora gjutmodellen och Anita
fick hjälpa sin far att få ordning på huvud och hår.
Tre generationer Nylund arbetade således med
Grodan. Den benämndes även Kultamaja enligt
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Figur I.

Figur II.

Figur III.

Figur I. Bronsskulptur. Ursprungsmodell
av ”Grodan”, cirka 20 cm hög. Felix
Nylund 1910. I Anita Nylunds ägo.
Figur II. Bronsskulptur ”Grodan”, Lomma
torg. Gunnar Nylund; avtäckt 1994.
Figur III. Utställningskatalog från Malmö
Museum 1973. Retrospektiv utställning
över Gunnar Nylunds verk. Han visar en
av sina berömda ministengodsvaser.
Figur IV. Världens största
stengodsfontän, ”Scanisaurus” på
Bromölla torg. Gunnar Nylund 1971.
Ett fantastiskt verk: Åk dit och se!

Figur IV.

Anita. Vid avtäckningen i Lomma 1994 (figur II)
var Gunnar Nylund gammal och sjuk, men viskade
en tidigare okänd information till sin dotter: ”Hon
hette Yrsa.”
På torget i Bromölla, sätet för Ifö-verken, finns
den stora skulpturen Scanisaurus, efter en idé från
fossiler som hittats i kaolinfyndigheterna i Bromöllaområdet och anledningen till Ifö-verkens
placering. Uppdraget att göra denna skulptur fick
Gunnar Nylund medan han arbetade på Rörstrand
i Lidköping: ”Direktör Ernst Wethje (Rörstrand)
tillsammans med kommunen (Bromölla) och en
del donatorer ville att jag skulle utföra världens
största stengodsfontän.” (Keramisk bikt av Gunnar Nylund i katalogen till Retrospektiv utställning 1973–74, Malmö Museum) (figur III). Den
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blev världens största stengodsfontän med en vikt
på cirka 100 ton. Den vårdas och renoveras regelbundet av Bromölla kommun till ganska ansenliga
belopp (figur IV).
VETENSKAPLIGT INTRESSE

När Gunnar Nylund var i närheten fyllde han såväl
väntrum som behandlingsrum med sin personliga
utstrålning, och var ofta lite högljudd. Han berättade om sina uppfinningar och verksamheter inom
konst och annan vetenskap, som han kallade det.
Lite av detta drabbade protetiken, som jag återkommer till nedan. Han var aktiv i Atomutställningen i
Göteborg 1956, med en egen atommodell som inte
hade någon kärna utan en axel som en ryggrad. Den
kallades Gyratomet. Jag blev förevisad en original55
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Figur V.

Figur V. ”Gyratomet”, modell av atom utan kärna.
Atomutställningen I Göteborg 1956. I Anita
Nylunds ägo.
Figur VI. Konstruktion för protesretention.
Sin-Dexprotesen. Gunnar Nylund 1973. Gåva
till Bengt Öwall.
Figur VI.

”En av hans uppskattade käpphästar var formalfabetet med
vilket man kan
beskriva former
med namn och
förkortningar.”
56

modell av dottern Anita (figur V). En annan idé var
Sin-Dexprincipen, som visade att man ärver ena sidan från modern och andra sidan från fadern. Detaljer har jag glömt och inte lyckats återfinna i hans
skrifter. Se anteckning i proteskonstruktionsförslaget (figur VI).
Gunnar Nylund var också aktiv i Malmö Interplanetariska Sällskap, som i ett introduktionsblad från
augusti 1978 är fullt av beundran och tycker att han
”är mogen för att träda fram för offentligheten och
vi hoppas att hans teorier kan breda ut sig till skolor
och universitet världen över, då hans upptäckter är

av världsformat och förebådar att vi kanske snart
kommer in i vinkelåldern eller atomåldern”.
En av hans uppskattade käpphästar var formalfabetet med vilket man kan beskriva former med namn
och förkortningar: ”Man kan alltså sitta i New York
och telegrafera formen till en drejare i Sverige”; ”Man
kan säga att mitt formalfabet är ett embryo till ett
universellt form- och typspråk” (Keramisk bikt av
Gunnar Nylund i katalogen till Retrospektiv Utställning 1973–74, Malmö Museum). Detta utvecklades
till en Nylundsk vetenskap om vinklars betydelse
för till exempel blixtnedslag, träds och växters forTandläkartidningen 13 • 2015
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”1975 var nästa idé klar. Med
en fästkula hålls protesen
på plats. Obalans kunde
emellertid uppstå … och
detta skulle lösas genom
porslinständer på ena sidan
och lättare plasttänder på
den andra.”

Figur VII. Konstruktioner för protesförankring
med fästpunktkula, insprutning av cementmassa
och proteskanter. Gunnar Nylund 1975. Gåva till
Bengt Öwall.

mer, cancersårs utseende, djurhornens anatomi och
mycket annat som skiljer sig mellan breddgrader. Av
och till var hans orerande och ”delaktighet” något
störande för mitt kliniska arbete i hans mun, och jag
måste erkänna att jag nickade medhåll till mycket
för att hinna med behandlingarna. I backspegeln
är dock minnet av en spännande person det som
överglänser små irritationer.
IDÉ OM PROTESRETENTION

1973 var det dags för hans första dokumenterade
idé om protesretention (figur VI). Man skulle fäsTandläkartidningen 13 • 2015

ta byglar med tryckknappar i alveolarutskotten genom att borra horisontella hål där ett plaströr skulle
föras igenom. Risken för avstötning hade han förståelse för, och föreslog att man skulle extrahera
stortånaglarna och bekläda plaströren med dessa,
som skulle vara vikta så att ”köttsidan” kom utåt och
kunde läka fast i vävnaden. Gunnar Nylund var beredd att låta mig prova metoden i hans egen mun.
Jag klarade av den diplomatiska krisen genom att
övertala honom om att vi av tidsskäl skulle prova
min beprövade metod först. Han påpekade upprepade gånger att jag skulle komma ihåg Sin-Dexprin57
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TALLRIK TILL
TANDLÄKARHÖGSKOLAN

Figur VIII. Presenttallrik avsedd för
Tandläkarhögskolan i Malmö.
Skiss av Gunnar Nylund 1980.
Ej utförd. Gåva till Bengt
Öwall.

Texten är granskad
och godkänd av Gunnar
Nylunds dotter, Anita
Nylund.

cipen, höger–vänster-ärftlighetslagen grundad på
Gyratomet. Många transplantationer hade, enligt
Nylund, misslyckats på grund av att man inte beaktat denna princip.
1975 var nästa idé klar (figur VII). Med en fästkula
hålls protesen på plats. Obalans kunde emellertid
uppstå för en överkäksprotes och detta skulle lösas
genom porslinständer på ena sidan och lättare plasttänder på den andra. Varken 1975 eller nu hänger
jag med i problematiken. Benuppbyggnad och proteskanters utformning beskrevs också.
Gunnar Nylund återkom aldrig till sina förslag
eller sitt erbjudande om att vara försöksperson.

1980 var jag dekan vid Odontologiska fakulteten,
Lunds universitet. Universitetet hade nyligen införskaffat ett antal specialbeställda presentskålar
från Orrefors att använda som gåvor vid högtidliga
tillfällen. Jag tyckte att idén var god och att Tandläkarhögskolan inte skulle vara sämre. Gunnar Nylund var ju initiativtagare och designer till den stora försäljningssuccén med Rörstrands jultallrikar.
Vid ett tillfälle då han var på behandling frågade
jag om han kunde tänka sig att designa en tallrik
som Tandläkarhögskolan skulle kunna använda som
gåva. Tanken var givetvis att vi skulle tala närmare
om saken senare. Han var omedelbart med på noterna och veckan efter var hans förslag klart (figur
VIII). Det uppfyllde knappast mina önskemål och
blev aldrig utfört. Att diskutera med honom och få
igenom mina synpunkter ansåg jag vara omöjligt.
Det verkade som om Gunnar Nylund glömde hela
saken omedelbart efter att han presenterat förslaget, och han nämnde det aldrig igen.
Inför önskemålet från Tandläkartidningen att
fästa dessa minnen på pränt tog jag kontakt med
hans dotter Anita och förklarade att jag gärna ville
skriva om Gunnar som patient och berätta om hans
idéer, men givetvis inte på något sätt utmåla honom
som en ”tok”, utan berätta om en stor konstnär som
blev starkt engagerad i allt som kom i hans närhet,
även tandbehandling. Hon svarade omedelbart
ja och vi blev snabbt överens om hans idérika skaparkraft: ”Så var det, han hade massor av idéer
och det forsade i hans hjärna. Jag fick ofta sitta vid
hans säng och höra på hans funderingar och långa
utläggningar”, berättar Anita. l
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