
 

 
 
 
 

CHRISTINA ZEUTHEN 
 

”Till sångens gud” 
 

Karl Nygren-Kloster och hans röstskola i 
Alvesta 

 
 
 
 
 

                                                                                       Kandidatkurs 41-60p 
Musikvetenskap 

 C-uppsats 
Handledare: Boel Lindberg 

Växjö Universitet 
vt.2006 



 ii 

 
 
 



 iii 

”Till sångens gud” 
Karl Nygren-Kloster och hans röstskola i Alvesta 
 
“To the god of song” 
Karl Nygren-Kloster and his voice-institute in Alvesta 
 
Abstract 
 
Karl Nygren-Kloster föddes 1876 i dåvarande Aringsås socken, sedermera Alvesta kommun, 

Kronobergs län. Som 19-åring reste han till Stockholm för att påbörja sina studier i 

orgelklassen vid Musikkonservatoriet. Efter sin fullbordade musikdirektörsexamen några år 

senare utbildade han sig på egen hand till röstpedagog. Människorösten och dens användning 

i tal och sång var hans stora intresse och 1903 öppnade han sitt eget sånginstitut i Stockholm. 

Men hans verkligt stora projekt var den röstskola han byggde åt sig själv i sin barndoms 

trakter vid sjön Salen i Alvesta. 

        Inspirerad inte bara av italiensk skönsång, språk och kultur, utan också av medeltid i 

svensk 1800-talstappning, startade han 1914 Klosters Röstskola, en sagolik träbyggnad i 

sekelskiftesarkitektur med höga spetsiga gavlar och många utsprång, tinnar och torn, och med 

klosterväxter och pelargångar i trädgården. Huset blev under åren 1914 till 1951 hemvist för 

tusentals elever som om somrarna kom dit för röstvård och rekreation. Undervisningen riktade 

sig till alla som hade rösten som yrke eller intresse: skådespelare, sångare, lärare, präster och 

militärer. Gästlärare gav lektioner i rytmik och avspänning och Karl själv undervisade i 

röstens stärkande. Han hade ett nytänkande i sin metodik genom att han bättre än sina 

föregångare kunde se sambandet mellan kropp och själ i röstträningen. Efter självstudier i 

röstens fysiologi hade han kommit fram till en helhetssyn på människan, och hur rörelse i 

frisk luft, avspänning och kamratlig samvaro i vacker inspirerande miljö påverkade 

röstfunktionen i positiv riktning. 

            Klosters Röstskola råkade ut för omfattande skadegörelse i och med sjösänkningen 

1936 samt den katastrofala branden 1952. Klostertomten står sedan dess öde, men 

institutionen Klosters Röstskola har inte upphört. Karl Nygrens brorsöner fortsatte 

undervisningen på olika folkhögskolor i Sverige, och grundidéerna inom röstvården lever 

kvar genom den tredje generationen verksamma logopeder. 
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”Till sångens gud” 
Karl Nygren-Kloster och hans röstskola i Alvesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inledning 
I norra delen av Benestads by i Alvesta, vid sjön Salen, ligger en gammal igenvuxen tomt 

med en husgrund samt några mindre byggnader, sedan länge övergivna. Nu, år 2005, är det 

svårt att föreställa sig vilket liv som levdes här för över 50 år sedan, då det spektakulära huset 

med sina spetsiga gavlar och fyra våningar högt, om somrarna sjöd av verksamhet. Där hördes 

musik och framför allt sång och deklamation. Där uppfördes teaterpjäser, övades i 

artikulation, tonbildning, rytmik, andning och konsten att uppträda på en scen. Huset var en 

mötesplats för många slags människor som alla använde sig av rösten som främsta 

arbetsredskap: sångare, skådespelare, lärare och präster. 

     Upphovsmannen till denna skapelse var röstpedagogen Karl Nygren-Kloster (1876-

1954). 

      Han köpte en tomt 1911, ritade själv huset och deltog även aktivt i byggnadsarbetet med 

hjälp av lokala hantverkare. 1914 stod huset färdigt och de första eleverna anlände vid 

midsommartid. 

      Han gjorde därmed något som ingen svensk röstpedagog före honom: samlade eleverna 

från sitt sånginstitut i Stockholm till sommarkurser i röstvård, för att hålla deras röster i trim 

till höstterminens början. Kurserna skulle vara helhetsupplevelser. Förutom röstvård skulle 

också frisk luft, folkdanslekar, skönhet, kultur och gemenskap berika, stärka och bygga upp 

inte bara rösten i tal och sång, utan också hela människan. Det var under sina många 

italienresor och som betalande gäst i olika kloster som Karl Nygren fick impulsen till att döpa 

sitt livsverk till Kloster, och som han så småningom också fogade till sitt efternamn. 

      Flera tusen elever - bland dem många framgångsrika operasångare, trubadurer och 

skådespelare - besökte Kloster från 1914 till 1942, då Karl Nygren själv stod för 
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undervisningen tillsammans med rytmikpedagoger som gästlärare. De tre brorsönerna Åke, 

Olle och Bertil Nygren, som hade deltagit som assistenter på kurserna, övertog så småningom 

ansvaret för röstskolan. De vidarebefordrade farbroderns undervisningsmetoder i att rätt 

använda rösten i tal och sång, att utan ansträngning kunna tala så man hörs och att andra 

lyssnar.                    

       1952 brann Kloster ned till grunden och byggdes aldrig upp igen. Institutionen Klosters 

Röstskola fortsatte ändå sin verksamhet på olika platser och existerar – i något förändrad form 

- fortfarande genom Åke Nygrens söner Carl-Johan och Per, nu med huvudsakligen 

talpedagogisk inriktning.  

 

Avgränsning och syfte 
Den verksamhet som bedrevs på Kloster vände sig både till sångare och skådespelare. Karl 

Nygren var anställd som lärare i röstvård vid Kungliga Dramatiska Teaterns elevskola åren 

1916-1926, och om man ska täcka hela hans breda arbetsfält skulle man också komma in på 

teaterkonst, välläsning, recitation och talteknik, vilket naturligtvis också en sångare har nytta 

av. I denna uppsats vill jag emellertid inom ramen för musikvetenskap fokusera på den 

sångliga delen och det som hör till arbetet omkring röstträning och tonbildning. 

       Huvudsyftet med uppsatsen är att klarlägga hur sång och övningar till bättre rösthälsa 

bedrevs på Kloster samt sätta in Karl Nygren-Klosters idéer och metoder i ett kulturhistoriskt 

och musikhistoriskt sammanhang. Han var före sin tid och en pionjär på många områden, men 

påverkades också av tidens strömningar vid sekelskiftet 1900 och de nydaningar som skedde 

inom sångtekniken och musikpedagogiken i allmänhet. Jag vill beskriva de lärare, kolleger 

och elever som omgav Karl och som övade ett starkt inflytande på hans verksamhet. Att gå in 

i detalj på olika sångmetoder och beskriva röstens fysiologi ur läkarvetenskaplig synpunkt vill 

jag överlåta åt experter, men endast beröra de viktigaste skillnaderna i olika metoder och 

deras förespråkare. 

  

Disposition 
I uppsatsen redogör jag först för Karls Nygrens liv och karriär samt för det insamlade material 

som finns till förfogande i olika arkiv, bibliotek och i privat ägo. Därefter undersöker jag 

följande frågor: 

                   • hur påverkades Karl Nygren av samtidens sångideal och undervisningsmetoder   

                      under hans studietid, och hur ändrades idealen under 1900-talet? 
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                   • vilken betydelse fick klosterkurserna och den unika miljön 

                      på röstskolan för dåtidens och senare tiders sångare, och vilka  

                      idéer låg bakom ”kloster-andan”? 

                   • hur medverkade influenserna från utlandsresorna samt folkbildnings-  

                      idealen i Sverige under 20- och 30-talen till att skapa miljön omkring Kloster? 

                   • vilken roll spelar röstvården och Klosters Röstskola idag? 

Uppsatsen avslutas med en källförteckning, en verkförteckning över Karls Nygrens 

kompositioner utgivna på olika förlag, inklusive hans eget, samt en bildbilaga. 

 

Använda källor 
Den främsta källan till kunskap om Karl Nygren är hans självbiografi Skyddsänglar efterlyses, 

del 1 och 2, utgivna på eget förlag i Alvesta 1953. Övrig litteratur återfinns i Värendsbygder, 

Norra Allbo Hembygdsförenings årsskrift 1971, där brorsonen, talpedagogen och 

musikdirektören Åke Nygren bidragit med en artikel om Kloster, en artikel av Stig Tornehed i 

Musikrevy 1991 46:4 samt Harald Petersons resumé över Karl Nygrens liv och verksamhet i 

tidskriften I Värend och Sunnerbo 2003:4. Karl Nygrens efterlämnade papper med en del 

egenhändigt skrivna brev, avskrifter av brev samt foton och tidningsklipp förvaras i tre 

kartonger på Musikmuseet i Stockholm. Många foton från Kloster finns i privat ägo. En 

samling tidningsklipp förvaras också på Sigtunastiftelsens klipparkiv i Sigtuna. Upplysningar 

om Karl Nygren har jag dessutom hittat i skådespelar-biografier om och av Jarl Kulle och 

Mimmi Pollak. Ingrid Luterkort nämner honom kort i sin bok Om igen, herr Molander! från  

1998. Nekrologer i både de stora dagstidningarna samt lokalpress, korta notiser i Alfred 

Rundbergs Svensk Operakonst från 1952 och Svenskt Biografiskt lexikon 1991 ger också en 

uppfattning om människan och pedagogen Karl Nygren. En artikelserie om Kloster i Svenska 

Sång- och Talpedagogförbundets medlemsblad Stämbandet, skriven av Åke Nygrens hustru 

Cajs-Marie Nygren, berättar också om nyare tider i Klosters historia. Personer i lokalområdet 

runt Alvesta/Växjö kan berätta anekdoter om det märkliga livet på Kloster. Intervjuer med 

Åke Nygrens söner Carl-Johan och Per Nygren samt Olle Nygrens döttrar Monica Gårdebäck 

och Birgitta Ristare har också i hög grad givit kunskaper och inspiration till verkställandet av 

denna uppsats. Tyvärr blev många handlingar och dokument som rörde själva Kloster som 

institution samt noter och böcker, som förvarades i huset, förstörda i branden 1952. 
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        Beträffande sångideal, pedagogik och röstvård från tiden omkring sekelskiftet 1900 och 

därtill hörande ämnen, finns en hel del material i form av Karl Nygrens egna skrifter, 

läroböcker i sång samt artiklar och uppsatser av nutida författare och forskare. 

         Att beskriva Karls Nygrens liv, hans gärning och betydelse för eftervärlden utifrån de 

tillgängliga källorna är att arbeta med ett pussel med ett otal små bitar som ska fogas samman. 

Varken de primära källorna - självbiografin Skyddsänglar efterlyses - eller de personliga 

breven och handlingarna i Nygren-Klostersamlingen på Musikmuseet i Stockholm, ger någon 

enkel bild av ett livsförlopp, eller någon tydlig avspegling av den starka, men sammansatta 

personlighet som Karl Nygren var.  

            I det rent självbiografiska materialet finns säkert mycket som undanhålles läsaren; 

bl.a. har några namn tagits bort och ersatts med ett mellanrum, troligtvis i samarbete med 

tryckeriet och anhöriga.1 Andra personer nämns endast med en initial, särskilt dem som Karl 

har en negativ inställning till och har kommit i konflikt med. Det är i uppsatsskrivarens eget 

intresse att ”läsa mellan raderna” och att sortera ut det ur källorna som kan vara värdefullt att 

beskriva närmare och som har att göra med Karls Nygrens insats som kulturförmedlare och 

pionjär. Som exempel kan nämnas sådana tidstypiska fenomen som införandet av 

sångdanslekar och rytmik på Kloster, ämnen som endast nämns i förbigående i 

primärkällorna, men som väcker uppsatsskrivarens nyfikenhet. Var fick Karl Nygren idéen 

från, och varför ansåg han denna rörelsepedagogik vara så viktig i samband med 

röstträningen? Något enkelt svar finns för närvarande inte, men att jämföra de självbiografiska 

faktauppgifterna med sekundärlitteraturen (lexikonartiklar, intervjuer, fonogram etc.), kan 

bilden av Karl Nygrens verksamhet klarna på många punkter.  

 

Biografi 
Släktförhållanden, uppväxtmiljö och studier 
Karl Nygren föddes den 27 juli 1876 i den dåvarande Aringsås socken, sedermera Alvesta 

stationssamhälle och kommun, Kronobergs län. Föräldrar var handlanden Olof Magnus 

Nygren och hustru Charlotta, född Bergman. Morfadern J.P. Bergman var kantor och lärare i 

det närbelägna Slätthög. Av de 14 barn han fick, blev sonen Justus far till skådespelerskan 

Ingrid Bergman, som alltså var kusin till Karl och hans bröder.2 Modern dog redan när Karl  

                                                
1 Av olika skäl anser Karl Nygren att han måste ”censurera sig själv och utelämnar namn på personer 
   han kommit i konflikt med, särskilt omkring den känsliga episoden med sjösänkningen (se s. 10). 
2 Danielsson, J., art. om skolkantorn J.P. Bergman i Slätthög. Värendsbygder 1959, s. 46-50. 
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var tre år, och O.M. Nygren blev ensamstående far till tre söner. Fadern, som förestod en 

diverse- och manufakturhandel vid Järnvägstorget i Alvesta, var djupt religiös och engagerad i 

Missionsförsamlingen. Detta faktum var både på gott och ont för Karls begynnande 

musikintresse. Fadern besökte ofta gudstjänsterna med sina tre söner, psalmsången var 

högljudd och orgelspelet inte alltför vackert, men det var i missionskyrkan, under någon 

gästande sångsolists framträdande Karl gjorde sina första egna iakttagelser omkring 

människorösten. Då var han i tioårsåldern. Karl skildrar ett bönemöte i missionshuset: 

                          Det hände också någonting i församlingen: denna utökades 

                             nämligen med en inflyttad plåtslagare som var begåvad med en  

                             vacker sångröst. Han sjöng helhjärtat vid mötena – välljudet  

                             förhäxade mig […] Skulle plåtslagaren sjunga i kväll? 

                             den frågan var varje morgon ny […] Därför talade man om tioåringens 

                             omvändelse. Men – satt jag i bänken av kärlek till Gud? – Nej, snarare 

                             då till plåtslagare Rosells himlaröst.3 

Andra musikupplevelser i barndomen var besök av en tysk blåsensemble, uppträdanden av 

lokala mässingsorkestrar, samt en kvinnlig släktings pianospel och vissång i hemmet. 

                              Vi hade en moster, som var gladare än de glada, och 

                               som därför inte riktigt passade in i vår stela familj. Humorn 

                               hade hon från sin far, kantorn och organisten, och piano 

                               klinkade hon riktigt bra, men roligast var det när hon sjöng visor. 

                               Vi barn tyckte mycket om henne, men far skakade sitt skäggiga 

                               huvud. Hela hans väsen var allvar.4 

Brödernas skolgång sköttes till en början av en guvernant, men efter ett par år i folkskolan 

fick Karl flytta in till Växjö och börja i Högre allmänna läroverket, där han skrevs in som elev  

höstterminen 1886.5  

       I sin självbiografi raljerar Karl friskt över sångundervisningen i läroverket, som sköttes 

av en regementsmusiker. Av en klasskamrats mor fick han gratis pianoundervisning och 

övade skalor och Kuhlaus sonatiner. Höstterminen 1891 finns han inte längre med i 

läroverkskatalogen, vilket stämmer med beskrivningen i självbiografin att han som ”känslig 

tonåring” började arbeta i faderns manufakturaffär och där han motvilligt stannade 2½ år. 

                                                
3 Nygren-Kloster, K., Skyddsänglar efterlyses del 1 1953, s. 22-23. 
4 A.a . s. 20. 
5 Wexjö Högre Allmänna Läroverks katalog H.T. 1890-V.T.1891.  
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Organistexamen i Växjö 
Fadern visade starkt motstånd mot sonens mycket målmedvetna önskan om en 

musikutbildning, eftersom han behövde assistans i affären. Så småningom gav fadern med sig 

och lät Karl ”gå i organistskola” i Växjö. Lärare var ”musikdirektör W”, d.v.s. Albert Otto 

Wideman, domkyrkoorganist i Växjö åren 1876–1921, och Karl examinerades i orgelspel, 

troligtvis 1892.6  Den ”äldre organistexamen” kunde avläggas hos domkyrkoorganisten i 

stiftet (”stiftsexamen”). 1881 fastställdes kraven för lägre organistexamen av Musikaliska 

Akademin att omfatta ämnena orgel- och pianospel, harmonilära, kördirigering och orgelns 

stämning och skötsel.7  Karl ansåg inte att denna examen var något att skryta med. 

Anledningen kunde vara att domkyrkoorganisten ofta tog det ganska lätt med kursplanen, och 

kontroll över undervisning och examen företogs sällan före 1931, då organistutbildningen 

kom i fastare ramar.8 

  

Konservatoriestudier 
 Till Karls stora förvåning gav fadern också med sig när det gällde hans längtan efter att få 

satsa på musiken som yrke. Han ville söka till sångklassen vid Musikaliska Akademin, men 

insåg att han var för svag röstmässigt, och prövade i januari 1895 in till orgelklassen, där han 

kom in som aspirant, ett faktum som han själv betraktade som ett misslyckande. Han 

tillbringade vårterminen i Stockholm med att gå på konserter och förkovra sig i musikämnen 

till studiestarten kommande höst. 

        I stället för att koncentrera sig på orgelspelet, gick hans håg till lektioner i deklamation 

och italienska språket, ämnen som senare skulle få stor betydelse för hans verksamhet som 

sångpedagog. Lektionerna i italienska och deklamation stod egentligen på schemat i 

solosångsklassen, men Karl fick tillstånd att delta i denna undervisning p.g.a. sin småländska 

dialekt!9 Hos skådespelerskan Bertha Thammelin fick han sin första insikt i röstinstrumentets 

hemligheter, om än mycket ofullkomliga.10 

       Sånglektionerna i Musikkonservatoriets kyrkosångklass försiggick ”med hjärtat i 

halsgropen” och ”ångestandning”, enligt Karl själv. Läraren (Hjalmar Håkansson) var som ett  

                                                
6 Nygren-Kloster, K., Skyddsänglar efterlyses del 1, 1953 s. 42 samt Växjö domkyrkas organister kantorer och                             
   klockare 1647-2003. Växjö Orgelgrupp 2004, s, 4. 
7 Art. om Organistutbildningen 1 i Tonkonsten, s. 470f, Stockholm 1957 (osignerad). 
8 Meuller, H., ”Klockarens ställning och uppgifter i äldre tider.” Art. i Kyrkomusikernas Riksförbunds 
  Jubileumsbok 2001, s.19. 
9 Nygren, C.-M., artikelserie om Klosters Röstskola.  Stämbandet nr 2 1986, s. 5. 
10 Nygren-Kloster, K., Skyddsänglar efterlyses del 1 s. 56. 
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”åskmoln”, nedlåtande och arrogant. Efter fyra terminer hade Karl lärt sig ”hur en sånglektion 

inte ska gå till”. De sista två terminerna undervisades han (troligtvis) av Oscar Lejdström.11  

Tillsammans med läkarbesök och smärtsamma behandlingar mot dålig hals skildrar Karl sina 

första erfarenheter av sång och röstvård som en enda lång plåga; trots det beskrivet med ett 

drastiskt målande och humoristiskt språk. 

       Den 10 december 1897 avlade Karl organistexamen, två år senare kyrkosångarexamen. 

Före sin musikdirektörsexamen (organist- kyrkosångar- och musiklärarexamen) sommaren 

1899, tillbringade han några månader i London hos sin morbror Bengt Bergman. Morbrodern 

var affärsman i trävirkesbranchen och hade slagit sig ned i London redan på 1860-talet.12 I 

den engelska huvudstaden bättrade Karl på sina kunskaper i engelska språket och bevistade en 

mängd teater- och operaföreställningar med tidens mest kända artister.13 

 

Karriären tar sin början 
 Den närmaste uppgiften bestod nu i att kunna försörja sig. Karl hade uppnått ett visst rykte 

som musiklärare, och han fick privatelever i både sång och pianospel.14 Han var mycket 

uppfinningsrik när det gällde att skaffa sig kontakter och att använda sig av dem. Sång, teater 

och språk intresserade honom mer än att ta anställning som organist. På faderns uppmaning 

kontaktade han Stockholms KFUM-förening där han studerade engelska, och fick chansen att 

medverka som uppläsare av H.C. Andersen-sagor, samt ackompanjera på piano vid olika 

musikaftnar.15 En första minimal anställning i röstvård och talteknik fick han vid Elin 

Svenssons Teaterskola, ämnen som senare inte ansågs behövliga på schemat. Karl undersökte 

stadens musikliv, var ofta på konserter och opera och arrangerade egna konsertserier med 

sångelever. 

       1903 öppnade Karl sitt eget sånginstitut på Linnégatan 20 i Stockholm.16 

  Karl upptäckte tidigt sin talang för att kunna bota ”trasiga halsar” och nämner flera exempel 

på insatser han gjorde för att rädda blivande operasångares karriärer. Han ville hela tiden 

vidareutbilda sig, och sökte möjligheter på egen hand. Det stora namnet i Stockholm inom 

sång, röstbildning och framför allt scenframställning vid början av 1900-talet var Signe Hebbe 

                                                
11 Rundberg, A., Svensk Operakonst. Stockholm 1952, s. 224. Oklarhet råder om Karl fick undervisning av  
    Lejdström på Musikkonservatoriet eller vidareutbildade sig för honom efter avslutad musikdirektörsexamen. 
12 Tidningsklipp Stockholmstidningen 27.2 1942. Nygren-Klosters klippsamling, Sigtunastiftelsens klipparkiv,  
    Sigtuna. 
13 Nygren-Kloster, K., Skyddsänglar efterlyses del 1 s. 107f samt manuskript till radiouppläsning  4.8.1944. 
14 A.a. s. 111. 
15 A.a. s. 69. 
16 Kloster-prospekt 1924 ur Nygren-Klosters samling. Statens Musiksamlingar, Musikmuseet, Stockholm. 
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(1837-1925).17 Hon var av omåttligt stor betydelse för en hel generation skådespelare och 

sångare, främst kvinnliga sådana.18 Karls tid hos Signe Hebbe behandlas under avdelningen  

Sångundervisning, sångpedagoger och sångideal omkring sekelskiftet 1900. 

  

Sångpedagog i Stockholm och idéen till Klosters Röstskola 
 Om Karls första år som sångpedagog med eget institut vet man inte mycket, eftersom 

upplysningarna i självbiografin är förhållandevis få. Däremot går han med liv och lust in på 

att beskriva sin första italienresa som han företog år 1907.19 Han tar djupa intryck av italiensk 

natur, kultur, historia och språk, bor i olika kloster som ”paying guest”, upplever flera 

operaföreställningar, med bl.a. Pietro Mascagni som dirigent. 

                  Berusad av konst, skönhet, italiensk älskvärdhet och – så långt mina kunskaper 

                   räckte – historia, levde jag tre oförglömliga månader i Rom. Trots min okunnighet 

                   förnam jag historiens breda vingslag – vem undgår det i Roma eterna?20 

Vid ett av sina besök i Italien träffade Karl en grupp unga sångare som kom in på en osteria  

med sin lärare. Han lade märke till deras vackra röster, frågade och fick till svar att de 

undervisades i sång om sommaren av sin maestro på ett slott i närheten. Där var upptakten till 

hans livs projekt: en sommar-röstskola i lika vacker och inspirerande miljö som i Italien, men 

i hans egen hembygd i Småland, vid skog och sjö. 

                    De långa somrarna var ett bekymmer, då adepterna for från stan och blev utan 

                    röstkontroll och systematisk övning i veckor och månader. Visst var rekreation på   

                    landet nödvändig – i hög grad också för honom själv – men kunde man inte tänka sig  

                    att kombinera rekreation och förkovrande arbete?21 

På släktingars inrådan att investera i fast egendom köpte Karl en tomt vid Salens västra 

strand, i Benestad söder om Alvesta. Huset byggdes och invigdes samma år som första 

världskriget bröt ut, 1914. 

                    Naturligtvis ville jag ge musiken säte och stämma här, och därför kunde en hög  

                    och  spetsig gavel kanske kunna utgöra sinnebilden av den hymn som ständigt  

                    skulle stiga till sångens gud.22 

 

                                                
17 Nygren-Kloster, K., Skyddsänglar efterlyses del 1, s. 115f. 
18 Lewenhaupt, I., Signe Hebbe. Skådespelerska, operasångerska, pedagog.  Inst. f. film- och teatervetenskap 
    Stockholm 1988. 
19 Nygren-Kloster, K., Skyddsänglar efterlyses del 1, s 120ff. 
20 A.a. s. 121. 
21 Nygren, Å., ”Klosters Röstskola, några minnesanteckningar…” art. i Värendsbygder 1971. 
22 Nygren-Kloster, K., Skyddsänglar efterlyses del 2. 1953 s. 13 
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Från fyra elever sommaren 1914 utökades antalet de följande årtiondena till flera tusen fram 

till 1942, då Karl själv drog sig tillbaka som röstvårdens ”nestor”. 

        Annonser i bl.a. Svensk Lärartidning drog elever till Kloster. Utskickningarna av de 

mycket personliga och otraditionella prospekten, ryktet om den inspirerande och exotiska 

miljön och den lyckade kombinationen av arbete och friluftsliv spreds runt om i Sverige och 

även utomlands. Undervisningen och den speciella kloster-andan behandlas i ett särskilt 

kapitel. 

 

Dramatentiden och införandet av röstvård på schemat 
Att driva ett växande sånginstitut kräver en någorlunda ekonomisk stabilitet, och 1916 fick 

Karl genom skådespelerskan Maria Schildknecht anställning som röstvårdslärare på 

Dramatiska teaterns elevskola. Denna tjänst uppehöll han i tio år, till 1926. Många av hans 

skådespelande elever vistades i flera omgångar på Kloster och kom att bredda undervisningen 

och skapa större intresse för vältalighet, recitation och övning i scenframträdande. 

        Att lägga in ämnet röstvård i skådespelarelevernas schema var ingen självklarhet 1916. 

Maria Schildknecht var en ansedd stjärna på Dramaten, och när hon fick röstproblem under 

uppförandet av Ibsens Ett Dockhem, blev hon rekommenderad att uppsöka den vid det här 

laget välkände specialisten på problemhalsar Karl Nygren. Han gav henne ett antal förnuftiga 

övningar och hon återfick sin röststyrka.23 Med sin stora auktoritet lyckades hon övertala 

Dramatens ledning att inse att ämnet röstvård var av ovärderlig nytta för alla skådespelare.                                                                                                                                                                                                 

               Personne (Dramatenchefen) lära ha varit rasande på Maria Schildknecht, 

               en av våra huvudlärarinnor i scenframställning, för att hon tillkallade  

               Karl Nygren som lärare i röstvård. ’Det där påhittet kunde man väl undvara’, lär  

               Personne ha yttrat.24 

  De begrepp som gällde var talteknik och rösthygien; ämnet hette språkrensning och man 

skulle arbeta bort dialekter. Tidigare fanns en lång tradition ända från Gustaf III:s dagar som 

odlade välläsning, deklamation och artikulation, men inte röstvård. Karl representerade en 

modernare stil, baserad på tonbildning där bl.a. vokalbehandlingen ändrades.25  

       Karl kände sig åsidosatt av ledningen på Dramaten, många elever tog inte röstvårds-

lektionerna på allvar, och 1926 ansåg han att göromålen på Kloster tog hans tid och krafter så 

mycket i anspråk, att han sade upp sin tjänst. Kanske man kan skönja en viss uppgivenhet 

                                                
23 Prospekt från Klosters Röstskola 1925. Utdrag ur intervju i Dagens Nyheter med M. Schildknecht. Datum  
    saknas. 
24 Pollak, M., Teaterlek. Memoarer. Askild & Kärnekull, 1977, s. 45. 
25 Luterkort, I., Om igen, herr Molander!  Stockholmia 1998, s. 59-60. 
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mellan raderna i självbiografin; att myndigheter, institutioner och högre tjänstemän redan då 

saknade den respekt för hans arbete, som han hela sitt liv eftersträvade? 

 

Klosters Folkiga Högskola för sång och sjösänkningens följder 
Vid mitten av 1930-talet kunde röstskolan delas upp i två: en röstskola efter det vanliga 

konceptet för sångintresserade, lärare, präster o.s.v., samt en skola för högre studier: Klosters 

folkliga högskola för sång, efter mönster från Folkliga Musikskolan i Arvika som hade bildats 

10 år tidigare. Några dokument eller handlingar rörande denna underavdelning av Klosters 

Röstskola har inte hittats, varken på Statens Musikbibliotek, Vadstena Landsarkiv eller 

Skolverkets arkiv (f.d. Skolöverstyrelsen). Denna högskola sattes igång utan statligt stöd och 

meningen var att den skulle bära sig själv.26 Elevunderlaget var mindre bemedlade och  

begåvade ungdomar som skulle få möjlighet att förkovra sig i allmän musiklära, deklamation 

och rörelseteknik vid sidan av röstvården.27  Skolan lades ned i samband med den förödande 

sjösänkningen 1936, då Karl råkade in i en allvarlig konflikt med myndigheter och politiker i 

Alvesta kommun.  

          Orsaken till denna komplicerade strid var sänkningen av sjön Salen, som hade påbörjats 

1932. Den fick direkta och ödesdigra följder för hela den fortsatta verksamheten och för 

resten av Karls liv. Sjösänkningen, som skulle ge bördig odlingsmark åt bygden runt Salen, 

förstörde de sanitära förhållandena på Kloster, och kursverksamheten var nära en total 

nedläggning. Karl kände att hela hans existens var hotad. Hans egenhändigt uppbyggda 

livsverk var skövlat, och den arrogans och likgiltighet som myndigheterna visade honom tog 

han som ett personligt angrepp. Karl jämförde i mängder av insändare i smålandspressen sitt 

fall med Dreyfus-rättegången, en militär högförräderiprocess 1894 -1906 i Frankrike mot den 

oskyldigt dömde Alfred Dreyfus, och som gav eko i hela Europa. Karl måste ha tagit våldsamt 

intryck av händelsen 30 år tidigare, eftersom han nu han tidvis kallade sitt hus ”Villa 

Dreyfus”, undertecknade sig själv i brev och i dedikationer med ”Karl Dreyfus”.28 Han kände 

sig tvingad att ständigt, i insändare och tidningsintervjuer, nämna sin kamp mot den orättvisa 

behandling han blivit utsatt för. Hans värsta antagonist blev riksdagsmannen Per Gustafsson, 

som tagit ansvaret för sjösänkningen, och som enligt tidens jordbruks-ekonomiska synsätt 

                                                
26 Uppgifter från Pia Nyström, Statens Musikbibliotek, om frihet från plikt att registrera ”Folklig Högskola” hos    
    Musikaliska Akademin. E-postmeddelande 10.5.05. 
27 Nygren-Kloster, K., Skyddsänglar efterlyses del 2, s. 113, Kloster-prospekt 1936 samt tidningsklipp från                     
    Aftonbladet 16.9.1934. 
28 Uttalande av Folke Bohlin, Lund, som i sin ägo har en dedikation till biskop Torsten Bohlin av Karls egen   
    tonsättning av ”När skönheten kom till byn”. E-postmeddelande 6.8.2005. 
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företogs för benestadsböndernas bästa. Att den kunde påverka Klosters Röstskolas fortsatta 

existens hade ringa betydelse för kommunpolitiker och allmänhet.29 Marken visade sig senare 

vara oduglig till odling, eftersom området var alltför vattensjukt, och har så förblivit.  

          Mitt i eländet förorsakade det närbelägna slakteriet föroreningar av Hjortsbergaåns 

utlopp, som gränsade till Kloster-tomten. Karl var tvungen att bevisa föroreningarnas 

inverkan på miljön med namninsamlingar från sina elever och kolleger på Kloster. Ingen 

myndighet ville bemöta honom och hans förtvivlade situation; ingen förstod att han i båda 

dessa fall fungerade som en alarmklocka i en pågående miljödebatt. Nedläggning av 

röstskolan såg Karl nu som den enda lösningen.  

         En stor del av Karls efterlämnade papper på Musikmuseet innehåller turerna omkring 

sjösänkningsföretaget och slakteriavfallet i ån, bl.a åtskilliga brev med namninsamlingar till 

ansökan om ekonomiskt stöd för återupprättande av klosterkurserna på sin ursprungliga plats. 

        Till slut lyckades brorsönerna Åke, Bertil och Olle övertala Karl att fortsätta 

verksamheten, men på annan ort. Efter fyra somrar med kurser på Viggbyholmsskolan utanför 

Stockholm, ansöktes om ekonomisk hjälp till förbättring av vatten- och avloppsfrågan på 

Kloster, vilket också beviljades. Verksamheten återupptogs 1943 med brorsönerna som 

ansvariga, undervisningen fortsatte i Karls anda och med hans medverkan till sista sommaren 

1951.  

        Förutom att undervisa i röstvård på Kloster om somrarna och i Stockholm under 

vintersäsongen var Karl en flitigt anlitad föredragshållare i studieförbund, på Musikaliska 

Akademin och på Skansen, där han överallt outtröttligt propagerade för röstvård åt alla. Vid 

tre tillfällen på 1940-talet fungerade han som uppläsare på dåvarande Radiotjänst, dock inte i 

ämnet röstvård, utan om londonresan 1899 samt om folkligt smålandsliv från barndomen i 

Alvesta.30 

       Omkring 22 sånger med pianoackompanjemang har utkommit på olika förlag (se 

verkförteckningen s.48), artiklar i ”Vår Sång” och skrifter om röstvård, memoarerna i tre 

delar, varav den tredje delen, som endast finns i manuskript, har titeln Om Djävulen.  Ett ännu 

hårdare slag skulle drabba Karl Nygren och hans livsverk, då byggnaden brändes ned i ett 

pyromandåd våren 1952. Lars Odelgård i Alvesta minns hur elden syntes från andra stranden 

                                                
29 Häftig ordväxling mellan Karl och Gustav Johansson. Dennes svar sannolikt i samarbete med sonen, riks-  
    dagsmannen Per Gustfsson. Smålandsposten 17.1.1937. 
30 1944, 1945, 1946. Maskinskrivna manuskript förvarade i Sveriges Radios Dokumentarkiv. 
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av sjön Salen, hur lång tid det tog för brandkåren att rycka ut, och hur man fann förövaren, en 

känd alvestabo,16 år gammal. Huset lades helt i aska.31 

       Efter branden flyttade Klosters Röstskola till Siljansskolan 1952, Södra Vätterbygdens 

folkhögskola 1953, Solhällans Pensionat i Skåne användes till 1976. Vadstena Folkhögskola 

var värd för kurserna i 20 år fram till 1996.32 Åke Nygren (1908 -1980), brorson till Karl, var 

den som förde arvet vidare när det gällde talteknik och välläsning, i början tillsammans med 

sina kusiner Bertil och Olle. Åke var utbildad röst- och talpedagog, bl.a i Danmark, var 

välkänd uppläsare i radio och på grammofonskivor, lärare på Musikhögskolan, Operaskolan 

och Dramatiska Teatern och ledde Klosters Röstskola från 1943 till kort före sin bortgång 

1980.  

       Klosters Röstskolas fortsatta verksamhet de följande decennierna försiggick med utbyte 

mellan de nordiska länderna. Bl.a. förlades kurser i Finland och Danmark. Flera föreläsare 

och gästlärare kom till Kloster från Danmark, speciellt tal- och avspänningspedagoger.   

      De sista åren av sitt liv bodde Karl utomlands, främst i Frankrike och Italien. Han avled i 

Växjö den 23 maj 1954, 78 år gammal. Hans gravplats finns på Norrtälje kyrkogård. 

 

Sångundervisning, sångpedagoger och röstideal omkring 

sekelskiftet 1900 
1800-talets sångideal 
När Karl påbörjade sin utbildning vid Musikkonservatoriets orgelklass 1895 - och helst av allt 

ville ägna sig åt att utforska röstens fysiologi - rådde helt andra förhållanden inom 

sångkonsten och sångundervisningen än senare under 1900-talet. Jenny Linds ande svävade 

fortfarande över allt som hette opera-, oratorie- och konsertsång, och Christina Nilsson hade 

bara 4 år tidigare avslutat sin karriär (1891). Båda sångerskorna tillhörde den franska skolan 

med Manuel Garcia d.y. (1805–1906) och  J.J Masset (1811–1903) som lärare. Den svenske 

sångpedagogen Julius Günther, elev till Garcia i Paris, präglade i hög grad den svenska 

sångundervisningen under den långa tid han var lärare på Musikkonservatoriet (1858  

– 1904), och han hade bl.a John Forsell som elev 1892-94. Karl hörde de världsberömda 

sopranerna Adelina Patti och Nellie Melba i London, men beskriver tyvärr inte deras sång 

med ett ord, utom att Patti var indisponerad och sjöng falskt (se ovan om londonresan s. 7).  

                                                
31 Intervju 17.10.05 med Lars Odelgård, ordförande i Norra Allbo Hembygdsförening. 
32 Petersson, H., ”Klosters Röstskola”, art. i I Värend och Sunnerbo 2003:4. 
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          1800-talets sångideal för operasopranerna och hjältetenorerna kan i många hänseenden 

föras tillbaka till kastratsången under 1600-och 1700-talen, och kallas den senare bel canto-

epoken, eftersom samma beteckning fanns redan under barocken. För orienterande 

beskrivningar av traditioner, metoder, lärare, elever och rösttyper har jag bl.a. använt följande 

litteratur:  

•    Inga Lewenhaupts avhandling om Signe Hebbe från 1988  

•    C.G. Åhléns texthäfte till skivantologin Röster från Stockholmsoperan från 1977 

• Gunilla Åhlanders uppsats Sångskolor kring Sekelskiftet från 1995 

• gamla skivinspelningar överförda till CD-skivor från EMI:s Centenary Edition 1897-

1997 samt  Grammofonskivan 100 år i Sverige från SLBA (Sveriges Ljud- och 

Bildarkiv) 

1800-talets sång och uppförandepraxis karaktäriseras framför allt av  

        •    fria koloraturer och temposkiftningar 

• glottis-ansatser, ett arv från barocken 

• högandning, inte bukandning 

• ”rak” sång; vibrato endast sporadiskt och som enstaka utsmyckningar 

• medvetet tydliga registerskarvar (icke egaliserad sång) 

Denna metod använde Isidor Dannström och Julius Günther, båda Garcia-elever och lärare på 

Musikkonservatoriet, alltså en metod som härstammar från barocken. Vad som är franskt eller 

italienskt är svårt att avgöra för en icke sångpedagog med historiska sångmetoder som 

specialintresse. Den franska metoden satsar mera på uttal, diktion, och mindre koloratur än  

den italienska, men de båda stilidealen smälter samman och är ofta svåra att skilja åt.  

       Under de sista årtiondena på 1800-talet undergick sångidealet en omvandling från den 

kastratbaserade ekvilibristiska och vibratolösa tekniken till nya metoder: 

• inga egna improvisationer, endast tonsättarens utskrivna koloratur 

• kraftigare röster, speciellt i mellanregistret 

• legatosång 

• bukandning (lågandning) 

• kontinuerligt vibrato 

• egaliserad sång utan registerskarvar 

        Anledningen till förändrad teknik var både stilistiskt, kulturhistoriskt, musikestetiskt och 

miljömässigt betingat och följer samma ideal som inom instrumentalmusiken. Under 1800-

talet blev konsert- och operascenerna större och både orkestrarna och publiken växte i storlek. 

Wagner gjorde sitt intåg på den europeiska operascenen för att stanna för alltid. 
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Wagneroperorna krävde kraftiga och starka röster som kunde överrösta orkestern, och som 

kunde användas i timmar utan att bli utslitna.  

       Karl nämner i sin skrift från 1942: 

                   …plötsliga och obehärskade registerövergångar är lika skadliga  

                   som tyrolarnas joddling…33 

Han har i sina skrifter åsikter om ”gammalt sångsätt” och relaterar till 1800-talets sångteknik. 

Det gäller ”högandningen” som bl.a hörde samman med tidens mode för kvinnor att använda 

snörliv, och som förhindrade den nya tekniken ”lågandning”. 1906 hörde Karl kastratsångare i 

Sixtinska kapellet, som han beskriver som några gamlingar och överblivna rester från detta 

barbariska påfund. Vibrato och koloratur är inte något som han anser vara väsentligt att 

diskutera. Det är röstbehandlingen och det ”psykofysiologiska” i tonbildningen som 

intresserar honom, och som är hans styrka.34 

 

Grammofonen som traditionsbärare 
Under Karls elevtid och första år som sångpedagog utvecklades inspelningstekniken från de 

tidigaste fonografrullarna till de första 78-varvsskivorna, och vi kan vara tacksamma idag att 

dessa finns bevarade och överförda till CD-skivor. Flera av Günthers, Hebbes, Bratts och 

Arlbergs35 elever finns representerade på äldre inspelningar; följaktligen kan vi lyssna på en 

sångtradition som kan spåras till ett par hundra år bakåt i tiden från när inspelningarna 

gjordes, via lärares lärare o.s.v.36 

       Den omvandling i sångteknik som tidigare omtalats, skedde knappast över en natt, och på 

många inspelningar från de första åren på 1900-talet kan man höra både fri koloratur, 

vibratofri sång och, i våra öron groteska rubaton och märklig (italienskinfluerad, av Karl och 

även andra sångpedagoger favoriserad) vokalbehandling. 
      Någon inspelning med Karl själv existerar inte. De uppläsningar han gjorde på 

Radiotjänst på 40-talet har inte ansetts värda att bevara. Däremot har hans brorsöner Åke, 

Bertil och Olle en rik produktion av 78-varvare och Lp-skivor som finns bevarade i Sveriges 

Radios arkiv samt på Statens Ljud- och Bildarkiv. Det enda kvarvarande exemplet på Karls 

                                                
33 Nygren-Kloster, K., Rösten i tal och sång. Klosters häfte nr. 2. Bonniers förlag. Stockholm 1942, s. 4. 
34 Nygren-Kloster, K., Rösten i tal och sång. Klosters häfte nr. 1. Bonniers förlag. Stockholm, 1932, s. 73ff. 
35 Beträffande dessa sångpedagoger, se nedan s. 14ff 
36 Belägg för detta påstående fick jag vid Jesper Bøje Christensens föreläsningsserie ht. 1986-vt.1987 över  
    ”Uppförandepraxis av 16-17- och 1800-talens sång och musicerande” på Det Kongelige Danske 
    Musikkonservatorium i Köpenhamn. Han påpekade likheter mellan tidigare århundradens tryckta sång- och  
    instrumentalskolors anvisningar med uppförandepraxis på sekelskiftets inspelningar av sångare och musiker.  
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egen röst finns på en film, regisserad av kloster-eleven Gunnar Olsson: När seklet var ungt 

från 1944.37 

 

Mans- och studentkörsången 
Under 1800-talet utvecklades mans- och studentkörsången i Europa, som en romantisk-

nationalistisk företeelse. För att kunna sjunga fyrstämmigt blev det i manskören mycket stor 

spridning intervallmässigt mellan 2:a basen och 1:e tenoren. Naturligt nog saknades ofta höga 

tenorer, och dessa tvingades fram ur de sångare som egentligen var barytonister. Detta 

förorsakade många utslitna halsar, och flera av dessa fick Karl ta sig an. I början tycks han 

vara rätt tolerant mot de hesa ”tenorerna”, men de portförbjöds senare.  

                   Alla barytonister som i körerna sjungit tenor, böra lämna in 

                   sina halsar till reparation på Kloster (Prospekt 1931) 

                   Barytonister som sjungit första tenor i manskör, mottagas ej. (Prospekt 1935) 

Klosters röstskola odlade inte körsången, och det blev problem med att få ekonomiskt stöd 

från olika myndigheter till den speciella undervisningsform som Kloster stod för – röstvård 

och botande av köroffren.38 
             

Sångpedagoger i Stockholm omkring 1900 
Karl var långt ifrån den ende som undervisade i sång och röstvård i Stockholm. När han 

öppnade sitt sånginstitut år 1903, fanns flera privata musikskolor som undervisade både i sång 

och instrumentalmusik, framför allt piano. Ett par av de mera kända var Richard Anderssons 

musikskola, grundat 1886, samt Stockholms Musikinstitut från 1889. Musikskolorna besöktes 

av elever från den växande borgarklassen, som ställde krav på kvalificerad musikundervisning 

vid sidan av Musikkonservatoriet, och som inte räknade med en professionell karriär. Flera 

sångpedagoger undervisade efter olika metoder, skapade av kända namn från stora metropoler 

i Europa. Både manliga och kvinnliga sånglärare var aktiva och hävdade sin metod som 

varande den bästa. Ofta uppstod rivalitet kollegerna emellan, och man bevakade sina egna 

elever mer eller mindre som sin egendom. 

                               Maktsånglärarna är ett släkte för sig. De tar emot de verkliga 

                                  sånglärarnas debutfärdiga elever och lanserar dem som deras egna[…] 

                                   Ofta sitter maktsånglärarna på  mycket höga pinnar, och har inget  

                                                                                                                                                   
 
37 Muntlig uppgift från Per Nygren samt Svensk Filmografi del 4, 1940-1949. Svenska Filminstitutets förlag  
    1980. Red. Lars Åhlander. 
38 Nygren-Kloster, K., Skyddsänglar efterlyses del 2, 1953, s.36 
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                                   intresse för andra sångare än sina egna elever[…] Men snart samlar 

                                   det stora sångarnamnet andras elever omkring honom, ty även  

                                   ganska insiktsfulla mecenater tror att förmågan att undervisa i sång 

                                   sitter i halsen!!39 

 Flera läroböcker i sång utgavs under den här tiden, där man också kritiserade kollegernas 

metoder. Det var oerhört viktigt för en yrkessångare att i sitt Curriculum Vitae framhålla vilka 

kända lärare han eller hon studerat för. I musiklexikonens sångarbiografier är man mycket 

noga med att framhäva sångarnas lärare och efter vilken metod eller vilken tradition 

vederbörande utbildats i. 

       Martin Tegen ger i sin avhandling Musiklivet i Stockholm från 1955 en intressant  

vinkling på förhållandet mellan sånginstituten och instrumentalskolorna och deras 

elevunderlag: 

                      Först och främst är sångförmågan en mer eller mindre ”medfödd” förmåga som kan       

                      utvecklas till en viss gräns genom härmning och övning utan någon egentlig skolning. 

                      Vidare sker en viss övning genom en förnuftigt ledd körsång. Dessutom kommer de  

                      flesta sångare inte till insikt om nödvändigheten av sångutbildning förrän efter 15-20- 

                      årsåldern, medan de flesta pianoelever torde varit under 15 år. Därav följer också att 

                      sångaren kräver en mer individuellt utformad undervisning, som framför allt tar sikte på  

                      hans egna röstproblem.40 

 Karl undervisade många barn och tonåringar och framhöll vikten av att vårda och utveckla 

rösten redan som barn. Därom senare under kapitlet Undervisningen på Kloster – metoder, 

lärare, elever, klosterandan. 

 

Karls lärare i sång och scenframställning 
Om Karls första erfarenheter av sångutbildning kan läsas ovan s. 7. Hjalmar Håkansson (1844 

–1901) - Karls första lärare i ämnet kyrkosång - var en välrenommerad operasångare vid 

Kungliga Teatern, vikarierade som organist i Jacobs kyrka och var anställd som sånglärare 

både på musikkonservatoriet och olika skolor i Stockholm.41 Enligt Karl saknade han 

emellertid pedagogisk talang och intresse för sina elever. En annan lärare var troligen Oscar 

Lejdström (1858–1926), som Karl verkade ha mycket gemensamt med, även om han tydligen 

inte gjorde något större intryck på honom.42 Lejdström förespråkade en mjukare och mera 

                                                
39 Nygren-Kloster, K., Skyddsänglar efterlyses del 2, s. 92f. Kursivering original. 
40 Tegen, M., Musiklivet i Stockholm 1890-1910. Stockholm 1955, s. 100. 
41 Norlind, T., Allmänt musiklexikon.  Wahlström & Widstrand, Stockholm 1916. 
42 Jfr fotnot 11 s. 7. 
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naturlig linje i sin metod än sin företrädare och lärare Günther. Intresset för att stärka och 

förstora rösten utan att slita ut den låg i tiden i och med wagneroperornas frammarsch. 

Lejdström skrev och utgav tillsammans med sin hustru, läkaren Ingrid Samzelius-Lejdström  

Stämhälsa och klangskönhet, ett exempel på den nya tidens intresse för sångens fysiologiska 

funktioner och nyttiga övningar i förebyggande syfte.43 

        I  sin iver att vidareutbilda sig tog Karl (privat?-)lektioner i talteknik av Algot Lange 

(1850 –1904), en annan känd operasångare som ägnade sig åt undervisning  och skrev en 

sånglärobok Om sång, utgiven år 1898, och som Karl studerade.44 

       På sin ålders höst och troligen i ekonomiskt trångmål sökte Karl 1941 ett ettårigt vikariat 

i sång på musikhögskolan i Stockholm. Han hade hört ryktet om att en sådan tjänst var utlyst, 

utan att han sett någon annons med egna ögon. Av någon anledning hade han aldrig haft 

anställning där tidigare; de eventuella tjänster som funnits var besatta av andra lärare. Nu 

vände han sig till rektorn för nämnda institution, skrev en ansökan och bifogade ett 

omfattande CV. Han fick meddelandet att något vikariat i sång inte existerade. 

       I sin uppgjorda lista över utbildningar framgår tydligt all den undervisning han skaffat sig 

själv, förutom musikdirektörsexamen.45  

       Året hos Signe Hebbe (1837–1925) nämns både här och i självbiografin som något 

mycket betydelsefullt. Hebbe var dotter till Sveriges första kvinnliga journalist, Wendela 

Hebbe. Hon var utbildad i Frankrike, hade en liten men välutbildad röst och stor dramatisk 

talang. Efter sin egentliga sångarkarriär, som huvudsakligen försiggick i utlandet, slog hon sig 

ned i Stockholm som pedagog och blev mycket eftersökt av tidens mest lovande sång- och 

teaterelever.46 Hebbes specialitet var scenframställning och plastik, och det var detta ämne 

Karl studerade för henne. I självbiografin beskrivs hur lektionerna kunde gå till med den 

temperamentsfulla och inte sällan divaaktiga, men mycket aktade och respekterade Hebbe. 

Hon var en ytterst krävande lärare och gjorde de flesta elever nervösa, men Karl fick lön för 

mödan i form av ärligt menat beröm.47 Något uttalande av Hebbe hur Karl var som elev finns 

inte, och i hennes elevlista finns han inte heller med.  

 

Andra sångpedagoger som rivaler men också som nyttiga förebilder 

                                                
43 Åhlén, C.G., art.om O. Lejdström. Svenskt Biografiskt lexikon. Bonniers förlag, Stockholm 1979, s. 511f. 
44 Rundberg, A., Svensk operakonst 1952 s. 190 och Hofsten, S., art. om Algot Lange. Sohlmans Musiklexikon  
    1975. 
45 Handskriven CV i avskrift. Nygren-Kloster-samlingen. Statens Musiksamlingar,  Stockholm. 
46 Lewenhaupt, I., Signe Hebbe, skådespelerska, operasångerska, pedagog, Stockholm 1988. 
47 Nygren-Kloster, K., Skyddsänglar efterlyses del 1, s. 115f. 
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En av de sångskolor som Karl ägde i sitt bibliotek var Försök till en naturlig och förnuftig 

grundläggning af tonbildningsläran av Fritz Arlberg (1830–1896), utkommen 1891. Arlberg 

var operasångare (baryton), elev till Günther, införde wagneroperorna i Sverige, och hade en 

lysande karriär på Kungliga teatern bakom sig när han beslutade sig för att ägna sig åt 

undervisning. Att ha studerat för Arlberg innebar stor prestige, och han fostrade många 

sedermera kända och framgångsrika sångare. Han var starkt kritisk till äldre sångmetoder, och  

framförde sina åsikter på ett drastiskt och självmedvetet sätt i sin sångskola.48 Som 

wagnerfantast passade naturligtvis inte bel canto-sången in i hans metod, den metod som 

enligt honom själv var den mest naturliga av alla. Det kan verka motsägelsefullt med en 

wagnersångares uttalande att rösten inte behöver vara stark, inte nödvändigtvis behöver ha 

”volym och dramatik”, men vara vacker och naturlig. Arlberg influerades i sin tur av 

italienarna Lamperti, far och son (Francesco 1813-1892, Giovanni Battista 1840-1910), som 

stod i motsats till Garcia. De införde som de första ett vackert och kontinuerligt vibrato, 

avskaffade glottisansatsen och introducerade den egaliserade hörbart ”registerlösa” 

sångteknik som vi har idag.49 

        Karls förhållande till Arlbergs metoder var av blandat slag. Hans ”omtalade stridsskrift” 

(Försök till naturlig…?), där han ”deklasserar alla andra än sig själv”, kunde Karl fram- och 

baklänges och hade studerat med stor entusiasm.50 Han kritiserar Arlbergs vokalbehandling i 

sin egen skrift Nyttig nöjesläsning för sångbitna, där han kallar Arlberg för ”trutmunnens 

diktatoriske förkämpe”.51 

       Den andre store sångpedagogen på modet och föremål för ständig diskussion - något 

senare än Arlberg - var ”röstläkaren” Gillis Bratt (1870–1925). Som tillnamnet antyder var 

Bratt både läkare och sångare med utbildning för en arlberg-elev och hade en viss verksamhet 

som solo-och körsångare bakom sig, men först och främst var han utbildad läkare på 

Karolinska Institutet med röstens fysiologi som specialitet. En mängd sångare och sångerskor 

med halsproblem uppsökte Bratt, som i stort sett följde Lamperti-idealet. Hans intresse för det 

fysiologiska, för röstens funktion, för tal och andnings-teknik, för den mjuka intonationen och 

jämförelse med rösten som ”en stråke” har mycket gemensamt med Karls metoder.52 Karl 

omtalar Bratt med ett stänk av sarkasm i självbiografin: 

                    Doktor Bratt som suggererat hela Sverige till något slags sångens pingströrelse 

                                                
48 Åhlén, C.G., Röster på stockholmsoperan. Kungliga Teaterns förlag, Stockholm 1977, s. 22 
49 Åhlander, G., Sångskolor kring sekelskiftet, Uppsala Universitet 1995, s 49. 
50 Nygren-Kloster, K., Skyddsänglar efterlyses del 1, s. 71 och 111. 
51 Nygren-Kloster, K., Rösten i tal och sång, Klosters häfte nr 3,  1944/1959, Bonniers förlag, Stockholm, s. 58. 
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                    är glömd. Rättvisligen. --- 

                    Det var inte lätt för oss tonbildningspedagogikens nybörjare att göra oss bland  

                    sådana bjässar. Nej, vi unga – och även äldre – fick helt enkelt inte existera.53 

Detta skrevs av en äldre, luttrad man 1953. I ett av de mycket personliga prospekten från 

Klosters Röstskola 1924 är tonen helt motsatt. Här använder Karl som reklam för sin egen 

kurs i röstvård, ett långt Bratt-citat ur boken Talröstens fysiologi, som är helt i linje med Karls 

idéer, och som han själv upprepade gånger citerar i sina egna skrifter. 

    

Undervisningen på Kloster – metoder, elever, lärare, klosterandan 
Klostret i skogen –en svensk-italiensk medeltidsdröm med engelska förtecken? 
Många skildrare i främst tidnings- och tidskriftsartiklar försöker få reda på vad som fick Karl 

att bygga och driva Klosters Röstskola på det sätt han gjorde. Oftast nämns intrycken från 

Italien och intresset för det italienska språket, som han ansåg vara idealiskt som rösttränings-

verktyg. Han fascinerades av de katolska kloster han besökte gång på gång, och som han 

tyckte var en ”syntes av skönhet”. Det var knappast religiöst intresse eller övertygelse, utan 

klostermiljön med anknytning till medeltid som fängslade honom. Han levde i en tid då 

kvardröjande romantiska strömningar kunde skönjas bland författare, tonsättare och 

konstnärer, speciellt i Norden. Karl nämner själv det intryck som Rickard Berghs målning 

”Riddaren och jungfrun” från 1897 gjort på honom.  

        Möjligen kan också vistelsen i England och samtida design och arkitektur ha påverkat 

honom till utformningen av byggnaden och parken med de kompletterande småhusen. 

Inredningen på Kloster med gotiska valvbågar och nischer med madonnafigurer, trädgården 

med pergola och klosterväxter antyder inte bara likheter med Italien, utan också med miljön 

kring den engelske textilkonstnären William Morris (1834-1896) och instrumentbyggaren och 

den tidiga musikens pionjär Arnold Dolmetsch (1858-1940). Båda två svärmade för medeltid 

och renässans och ingick en krets kring prerafaeliterna och den tidiga Oxford-rörelsen vid 

slutet av 1800-talet. Dolmetschs hem Haslemere var säte för sommarkurser i tidig 

instrumentalmusik, med honom själv som huvudlärare och familjemedlemmar som 

assistenter.54 Karl nämner själv ingenting om sådana intryck. Kanske han inte ens hade hört 

talas om varken Dolmetsch eller Morris, men med sin fantasi, iakttagelseförmåga och intresse 

för vackra ting kan detta sammanhang inte uteslutas. 

                                                                                                                                                   
52 Åhlén, C.G., Röster på stockholmsoperan 1977 s. 24 samt Åhlén, C.G., art. om Lejdström. Svenskt Biografiskt     
Lexikon 1979 ss. 85-89. 
53 Nygren-Kloster, K., Skyddsänglar efterlyses del 1 1953, s. 112. 
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        Inspirationen till den särpräglade byggnaden kom också från Viktor Rydbergs  

medeltidsroman ”Singoalla” som utkom 1857 och ingick i många svenskars bibliotek, även  

Karls. Han hade blivit fängslad av beskrivningen av pater Henriks kloster i den småländska 

skogen och Ekö slott på sin holme i den trolska sjön. Vid ett tillfälle ville Karl skriva ett 

folkligt sångspel på historien om Singoalla, som skulle uppföras utomhus på Kloster, och vars 

park, strand och sjö skulle utgöra scenen och bakgrunden för spelet. Projektet rann emellertid 

ut i sanden.55 

        För övrigt var medeltiden allestädes närvarande på Kloster i form av de uppfinningsrika 

namnen på rum och byggnader på tomten: Dormitoriet, Refektoriet, Ottesången, Skärselden, 

Paradiset o.a. Eleverna byggde vidare på medeltiden, till synes i skämtsamma, men ofta 

allvarligt menade ”klosterregler” - som naturligtvis Karl stod bakom. Kvinnliga elever 

uppträdde utklädda i sina egna lakan i nattliga nunneprocessioner till gregoriansk sång, vilket 

bidrog till att förhöja stämningen av medeltid och mystik. Man uppförde Hugo von 

Hofmannsthals bearbetning av ”Det Gamla Spelet om Envar” med musik av tonsättaren Dag 

Wirén, som var en flitig gäst på Kloster. Detta spel hade uppförts på Dramatiska teatern 1916, 

samma år som Karl hade blivit anställd som röstlärare där.56  

  

Undervisningen och elevunderlaget 
Som röstvårdsspecialist kan Karl sägas vara en välutbildad autodidakt. Någon formell 

utbildning i rösthälsa fanns inte i Sverige vid sekelskiftet 1900. Han uppsökte läkare och 

fysiologer på egen hand. Hur denna undervisning försiggick vet vi inte, men i sitt CV till 

Musikhögskolan (se ovan s.17) nämner han olika professorer i anatomi och fysiologi som han 

studerat för. Förutom ”längre studieuppehåll i Italien, Frankrike, Tyskland, England, 

Danmark”, de tidigare nämnda lektionerna i talteknik och plastik, självstudier av aktuella 

sångskolor samt hans medfödda pedagogiska talang gjorde honom till en allsidig och väl 

aktad lärare. 

          

                                                                                                                                                   
54 Campbell, M., Dolmetsch, the man and his works. University of Washington Press. Seattle 1975. 
55 Nygren-Kloster, K., Skyddsänglar efterlyses del 2, s. 87-88. 1938-40 komponerade Gunnar de Frumerie  
    operan Singoalla. Frieberg, B., art. om G. de Frumerie. Tonkonsten 1957. 
56 Premiär 27.1 1916, då med musik av Kurt Atterberg. Telefonuppgift från Dramatens Arkiv 26.1. 2006. 
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         Första sommaren följde fyra elever från sånginstitutet i Stockholm med Karl till det 

nybyggda Kloster. Andra sommaren utökades elevantalet till åtta, tredje sommaren vistades 

sjutton elever på Kloster, och nu tog kursverksamheten form med schemabundna lektioner i 

olika ämnen och avgränsad kurslängd på två – tre veckor. Som komplement till betalningen 

för mat och logi utfördes hushållssysslor och byggnadsarbeten på huset, som ständigt 

utökades med flera rum och olika arkitektoniska finesser och kuriositeter.  

         De första årens elever var renodlade sångare, men efter annonsering i Svensk 

Lärartidning (första gången 1919) strömmade lärare och lärarinnor till, vilkas antal ökade från 

år till år. Verksamheten utvidgades och Karl kunde nu kalla sin röstskola ”den enda i sitt slag 

i Norden (världen) på bred basis”. 

          Barn var välkomna på Kloster. Som nämnts ovan (s.16) intresserade sig Karl för unga 

röster. I sin skrift Klosters häfte nr.1 varnar han för sång och röstträning under målbrottet57, 

och han har många åsikter om folkskolornas sångundervisning, där man ofta överanstränger 

barnens röster, speciellt vid sångdanslekar och sång under marscherande, t.ex. på 

gymnastiklektionerna.58 På Kloster hade han en säsong åtta flickor i tioårsåldern som han med 

stort nöje tränade i tonbildning, samt röstbegåvade tonåringar, som också fick uppträda med 

solosång på konserter.59 

 

Kursernas utformning 
1924 var kurserna indelade i tre delar och försiggick två veckor vardera, från mitten av juni 

till slutet av juli. Karls egenhändigt skrivna och utgivna prospekt presenterar kursernas 

innehåll: 
                           Avd. A. 

                      Talteknik jämte något välläsning 
                        Icke endast för talare utan även för sångintresserade, som, innan de bevista  

                        sångkurs vilja genom talteknik lägga en grund för sin sång. Dessa sistnämnda                                                      

                        kunna även begagna sig av avd. B. 

                           Avd. B. 

                      Talteknik och sång 
                        För personer, som kanske icke hava utpräglat musiksinne, men som på grund av                                                                                  

                        sitt arbete måste äga kännedom om tonbildning icke blott i tal utan även i sång. 

                                                
57 Nygren-Kloster, K., Rösten i tal och sång, Klosters häfte nr 1, s. 27f. 
58 Nygren-Kloster, K., Rösten i tal och sång, Klosters häfte nr 3, s. 66. 
59 Nygren-Kloster, K., Skyddsänglar efterlyses del 2, s. 105 samt Växjöbladet 1937 (datum fattas) och  
    Smålandsposten (odaterad) om uppträdanden från Kloster på Växjö Kommunala Flickskola. 
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                            Avd. C. 

                            Sång (Fortsättningskurs) 
                         För personer, som äga förkunskaper antingen genom mina kurser (å Kloster eller å 

                         annan ort), för organister eller körledare – ävensom för personer kanske utan större  

                         förkunskaper men med speciella sånganlag. Ett gott musiköra betyder mera än själva 

                         röstmaterialet. […] För att skärpa omdömet om tonens kvalitet medverkar dessutom 

                         en eller annan mera avancerad privatelev.60 

 

 En extrakurs i augusti på två veckor avslutade säsongen och kallades ”Liedertafel” eller 

”Sångarmöte”. Dessa kurser vände sig till kyrkomusiker, körledare och solosångare, och 

tycktes påminna om något slags master-class med både röstträning och uppträdanden. Kurs C 

i juli månad och ”Liedertafel”-kurserna i augusti verkade ha samma innehåll. Varken rent 

musikaliska studier eller körsång stod på programmet, utan enbart ”tonbildningsövningar” 

med biämnen som scenframställning, musikteori och rytmik.61   

       Av dem som besökte de ordinarie kurserna på Kloster var de flesta lärare, och mycket 

tyder på att det var övervägande kvinnor. Tydligen fanns många utslitna halsar efter månader 

av ropande och skrikande i klassrummen runt om i Sverige. Kurserna var också upplagda så 

att de kunde användas i skolsångsundervisningen i lärarnas dagliga arbete. Kursavgiften sattes 

medvetet förhållandevis lågt, och som en självklar del av kursverksamheten infördes 

solidarhushåll, där varje elev bidrog till matlagning, disk och vedhuggning. Det var en ytterst 

medveten pedagogisk satsning av Karl och som behandlas närmare nedan under rubriken 

Kloster-andan. 

       På schemat stod föreläsningar, teoretisk-praktiska lektioner med huvudämnet Tonbildning 

i tal och sång samt övningar i respiration, resonans, artikulation m.m. Som biämne kunde man 

välja Kroppskultur som bestod av plastik och rytmisk gymnastik, ”luft- och sjöbad”.  

Kvällarna ägnades åt samkväm med folklekar i Palaestran nedanför huvudbyggnaden, nära 

stranden. Ofta förekom aftonunderhållning i form av scener ur operor, vissång till luta, 

teaterframträdanden, uppläsning av poesi och prosa, där man fick övning i scenframträdande. 

Enskild undervisning förekom endast i undantagsfall. Där hänvisar Karl till sitt sånginstitut i 

Stockholm under vintermånaderna. 

                                                
60 Prospekt 1924. Nygren-Kloster-samlingen. Statens Musiksamlingar. Stockholm. 
61 Prospekt 1924 samt ”Promemoria” 1925: citat ur Sångartidningen sept. 1924 om sångarmötet på 
    Kloster. Undertecknat ”Allan” (vissångaren Allan Jerbo?). Nygren-Klostersamlingen, Statens Musik- 
    samlingar, Stockholm. 
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 Målet: ”Rösthälsa genom hygienisk ton- och språkljudsutbildning.”                  
Karl hade lång erfarenhet av hur olika språkljud påverkar rösten. I många fall av funktionella 

halsåkommor var övningar i talets teknik bättre än behandling hos halsläkare. Han menade 

t.o.m. att några svenska dialekter kunde vara skadliga för god rösthygien, d.v.s. kunde 

förorsaka spänningar i halsmuskulaturen: t.ex. sydsvenska tungrots-r och närkingska i. I 

Klosters Häfte från 1932 förekommer en lång utläggning om svenska dialekters för- och 

nackdelar i samband med röst-klangen.62 Hans (och tidens!) stora intresse för ”folklynnen” 

och olika befolkningsgruppers dialekt och beteende skulle lätt kunna misstolkas i 

rasideologisk riktning, om han inte också tillägger att det inte är dialekterna som sådana som 

”förfular” rösten, utan en svag röst i kombination med en utpräglad dialekt.63 Dialektrensning 

var på modet, och ”högsvenska” var idealet för dem som hade rösten som yrke: lärare, präster,  

skådespelare, radiouppläsare, politiker, militärer. Italienskan var ett perfekt språk med sina 

öppna vokaler och tydligt klingande konsonanter! Detta språk praktiserades både på lektioner 

och under disktorkning och matlagning i köket på Kloster. 

       Röstträningslektionerna bestod av olika ljudövningar för avspänning av halsmusklerna 

och vidgning av svalget, att göra tungspetsen smidig med vokal- och konsonantövningar. 

Olika stavelser och ramsor befrämjade god artikulation och röstklang. 

       De flesta elever som kom till Kloster från hela Sverige, var egentligen inte i behov av 

medicinsk röstvård, utan ville få råd och tips till utveckling av en svag röst, hur man fick 

rösten att hålla under ett längre anförande utan att bli utsliten, samt hur avspänning och 

rytmisk gymnastik hjälpte till att stärka röst och allmänt välbefinnande.  

 

Andningsmetoder och sångdanslekar 
Nedanstående citat är från 1932, och uttalandet skulle mycket väl kunna ha proklamerats i 

dag: 

                      Undfly s.k. andningsgymnastik, men rör er så mycket som möjligt i  

                      frisk luft. Då syrsätts blodet, och lungorna få den motion de behöva […]. 

                      Gymnastisera och sporta, men förnuftigt! Inget tävlingsraseri, inga överdrifter!  

                         Gör flitiga, lagom långa promenader; det stärker hela röstapparaten och  

                       lindrar månget halsont.64 

                                                
62 Nygren-Kloster, K., Rösten i tal och sång, Klosters häfte nr 1. Bonniers förlag 1932, Stockholm, s. 33f. 
63 A.a., s. 45f 
64 Nygren-Kloster, K., Rösten i tal och sång, Klosters häfte nr 1. Bonniers Förlag 1932, s.18. 
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 En hel del av de metoder Karl använde härstammar troligen från året hos Signe Hebbe. Hon 

var i det närmaste pionjär med införandet av lågandningstekniken i Sverige, som hon i sin tur 

hade lärt i Frankrike. Karl nämner endast lektioner i ”plastik”, men kunde knappast ha undgått 

att också fått ta del i Hebbes speciella andningsträning.65 

       Karl framhöll vikten av rätt sorts andning: ”magandning, lugn-, ro-, vilo- och 

sömnandning, abdominal respiration”, ingen bröst- eller klavikulär (nyckelbens)-andning”, 

d.v.s. att man skulle fylla upp med så mycket luft som möjligt, som tidigare skolor 

förespråkade.  

       Allt skulle utföras med måtta, med lugn och naturlighet, med ”nyttig och angenäm 

ansträngning”. Karl reagerade starkt mot linggymnastiken, som förorsakade spänningar, 

onaturlig hållning, nervositet och obalans, som i sin tur verkade menligt på rösten. Det var 

främst i militären och i skolorna denna överdrivet disciplinerade gymnastikform odlades, som 

man ansåg skulle förebygga olika sjukdomar, speciellt lungtuberkulos. En anledning till det 

stora antalet elever som sökte sig till Kloster var troligen alla dem som genomlidit  

linggymnastiken och det allmänna uppfostringskravet som var förhärskande under 1800-talet 

och ett stycke in på 1900-talet: ”rak i ryggen, magen in, bröstet ut”. Sång under marscherande 

ansåg Karl vara direkt skadligt för rösten, likaså ”sångdanslekar”, som förekom ymnigt i 

skolorna. Detta på grund av ”flåsandningen”.66 

       Folkdanslekarna var ett viktigt inslag på Kloster, mest utanför själva undervisningen. De 

var motionskrävande, nyttiga för motoriken och rytmkänslan, socialt befrämjande och framför 

allt roliga. För att förhindra ”flåsandningen” medverkade en särskild sånggrupp vid sidan av 

de dansande. Detta bekräftas i en intervju med Monica Gårdebäck, dotter till Karls brorson 

Olle Nygren, och som vistades mycket på Kloster som barn och ung.67 

      Inspirationen till att införa folkdanslekar kom troligen från Nääs slöjdseminarium i 

Västergötland, grundat av Otto Salomon 1874. Där upptecknades, utgavs och framfördes de 

folkdanslekar som sedan blivit tradition vid svenskt jul- och midsommarfirande, och som 

förekommer på många platser än idag. Nääs blev en världsberömd institution med 

pionjärinsatser för en uppfostringsreform inom slöjd, lek, idrott, gymnastik, teckning och 

vävning.68  

           

                                                
65 Om året hos Hebbe, se ovan s. 17f. 
66 Nygren-Kloster, K., Rösten i tal och sång, Klosters häfte nr 1. Bonniers förlag 1932, s. 84-85. 
67 Intervju med Monica Gårdebäck, Stockholm, 8.1.06. 
68 M. Persson, R. Holm, B. Ejder., art. om Nääs. Svensk Uppslagsbok 1952. 
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Kursverksamheten med folkdanslekar startade 1895 och riktade sig till folkskollärare och 

gymnastiklärare i hela Sverige.  

                       […] på Nääs kopplas sånglekarna ihop med nya pedagogiska idéer om 

                         lek, idrott, gymnastik och friluftsliv – en sund själ i en sund kropp! 

                         Idéerna kom från Tyskland […] Under vissa perioder deltog samtliga GCI- 

                          elever (Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm) i lekkurserna på Nääs 

                         och flera gymnastiklärare var engagerade som lekledare på Nääs.69 

 

Någon direkt kontakt mellan Kloster och Nääs finns varken i skriftlig eller muntlig tradition, 

men eftersom många blivande folkskollärare besökte kurserna på Nääs, kan man föreställa sig 

att dessa också fick höra talas om Klosters Röstskola, inte minst genom annonseringen i 

Svensk Lärartidning. Möjligen hade Karl också stiftat bekantskap med Otto Hellgrens häfte 

Sånglekar från Nääs, utkommet 1905, där Nääs’ rektor Otto Salomon i förordet uttalar att 

”sång under dans är särdeles hälsobringande”.70 Sammanhanget mellan dans, sång och 

gymnastik påtalas vidare av Salomon: 

                  Gif sångleken luft åt den oskuldsfulla glädtigheten, som finnes inom dig! 

                  Rätt bedrifven är sångleken en god bundsförvant till gymnastiken, men för att  

                  att så må bliva fallet, bör den, särskildt vid inöfvandet, ledas af fullt lämplig person. 

                  Dennes närmaste uppgift är härvidlag att befordra enhetlighet i takt och utförande.71  

                 

Rytmiken på Kloster              
Det tidiga 1900-talet innebar förändring inom musik- och rörelsepedagogiken, dansen och 

skolmusiken. En större medvetenhet om hur kropp och psyke påverkar varandra uppstod 

bland läkare, gymnastiklärare, musikpedagoger och dans- och rörelseintresserade. Bidragande 

orsaker måste har varit en önskan om att skapa ett alternativ till den stela klassiska dansen,  

men också intresset för individens frihet, människan som kulturell varelse med behov av  

självinsikt, balans och harmoni.  

       Isadora Duncan kom från USA till Paris 1899 (Stockholm 1906) och revolutionerade 

danskonsten med sina fria fantasier, där kroppen på ett naturligare sätt följde musiken, än i 

den klassiska stiliserade balletten. Monica Gårdebäck berättar om övningar i ”Duncan-dans” 

på Kloster, efter inspiration från dalcroze-pedagogiken.72 

                                                
69 Danielsson, E. & Ramsten, M., Räven Raskar, en bok om våra sånglekar. Gidlunds förlag 1998, s. 41. 
70 Jfr Karls åsikter om ”flåsandningen” s. 24! 
71 Internetsida www.runeberg.org/sangnaas/0007.html. Salomon, O., Sånglekar från Nääs 1905. 
72 Jfr intervju med Monica Gårdebäck s. 25. 
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      I Schweiz började musikpedagogen Emile Jaques-Dalcroze iaktta sina elever i 

harmonilära vid musikkonservatoriet i Genève. Han såg att eleverna saknade en förståelse och 

ett förhållningssätt till rytmiska och melodiska övningar. Med införandet av rörelser till 

musikaliska övningar lade han märke till att eleverna började förnimma musiken med sin egen 

kropp och med sina känslor. Han bildade ett eget rytmikinstitut i Tyskland 1911. Efter första 

världskriget fick dalcrozemetoden ett centrum i Genève, och denna metod är nu spridd i hela 

världen, även till Sverige.  

       Karl skriver ofta om muskelminnet i samband med tonbildning – Dalcroze talar om 

samma sak när det gäller rörelse till musik; om förmågan att befästa musikaliska element i 

hjärnan och tolka dem med sin kropp och själ.73                      

       Till Sverige kom rytmiken via Anna Behle på 1910-talet. Hon var från början sångerska 

och utbildad organist från Musikkonservatoriet, hade studerat för Duncan i Paris, reste till 

Tyskland och utbildade sig till rytmikpedagog för Dalcroze, kom åter till Stockholm och fick 

1916 en tjänst i rytmisk gymnastik och solfège på Musikkonservatoriet. Hon hade också 

elever på Operaskolan.74 1926 bildade Karin Fredga Dalcroze-institutet i Stockholm, och från 

1935 var hon lärare i rytmik på Musikhögskolan efter Behle. 

      Rytmikens tidiga historia i Sverige är mycket knapphändigt dokumenterad.75 Hur 

rytmiken kom till Kloster framgår varken i självbiografin eller i övrig litteratur. Karl nämner 

några sångelever, som inte hade någon formell utbildning - t.ex. en ”tant Edith” som ledde 

barnen i rytmisk gymnastik.76 De personer jag har kontaktat och som har anknytning till 

Kloster, förklarar den rytmiska gymnastikens introduktion på Kloster som ett 

”tidsfenomen”.77 Den första utbildade dalcrozepedagogen som undervisade på Klosters 

Röstskola var Margaretha Thulstrup.78 Hon annonserade i Svensk Lärartidning redan 1929 om 

sommarkurser i dalcrozemetoden.79 I intervjun med Monica Gårdebäck nämns emellertid att 

                                                
73 Dalcroze och dalcroze-metoden. Svenska rytmikpedagogförbundets hemsida www.rytmik.just.nu 2003 
74 Rootzén, K., Artikel om Anna Behle. Sohlmans musiklexikon, äldre upplagan 1952. 
75 E-postmeddelande 3.1.06 från Jill Olausson, Svenska Rytmikpedagogförbundet. 
76 Edith Estborn f. Elmblad. Nygren-Kloster, K., Skyddsänglar efterlyses del 2, 1953, s. 74. 
77 Telefonuppgift från 1. rytmikpedagogen Anna Sundqvist, Vejbystrand, 1.10.05, 2. Elisabet Johansson,  
    Ljungby, redaktör för I Värend och Sunnerbo samt folkdansare och kloster-elev, 18.10.05, samt intervju med 
    Monica Gårdebäck 8.1.06. 
78 Nygren, Å.,  ”Klosters röstskola, några…” Värendsbygder 1971, s. 29. 
79 Internetsidan Projekt Runeberg: www.runeberg.org./svlartid/1929/0415.html: Margareta Thulstrups annons i  
    Svensk Lärartidning1929:  
    ”Dalcroze-metoden. Sommarkurser i Södertälje 17juni-4 juli. 
    Kroppskultur, rytmisk gymnastik, (Valfritt). Plastik eller Dalcrozemetoden som hjälpmedel i skolunder- 
    visningen. Prospekt på begäran. Margareta Thulstrup. (Certifikat vid Dalcroze-Institut i Genève.) 
    Rytmikinst. Behle-Thulstrup, Storgatan 41, Stockholm. Tel. Ö.2087”. 
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Margareta Thulstrup först kom till Klosters Röstskola åren 1943-44, då skolan var verksam på 

Vadstena Folkhögskola.80 

         Karls insikt om att kroppskultur, gymnastik och rörelse befordrar rösthälsan, hans 

plastik-lektioner för Signe Hebbe samt erfarenheterna som lärare på Dramaten, måste 

tillsammans ha bidragit till att införa rytmiken på Kloster. På Dramatens elevskola 

undervisades under hela 1800-talet i plastik grundad på den klassiska balettens 

rörelsemönster. Omkring sekelskiftet 1900 förändrades rörelseträningen för teatereleverna 

mot en friare stil, och även här fick dalcrozemetoden stor betydelse. Metoden kallades också 

”rytmisk plastik” och utfördes alltid till musik.81 Som stor och entusiastisk teaterälskare är det 

mycket sannolikt att Karl kom i beröring med ämnet under sina tio år som anställd 

röstvårdslärare vid Dramaten. Cajs-Marie Nygren bekräftar i sin artikelserie om Klosters 

Röstskola i Stämbandet att ämnet rytmik förekom redan på 20-talet, utan någon mera 

detaljerad redogörelse än Karls intresse för ”kroppslig frigörelse och plastik”.82 Även 

frisksportarrörelsen som uppkom på 20-talet, kan ha inspirerat Karl till att införa ovannämnda 

övningar i ”kroppskultur”.83 Det finns inga belägg för att Karl själv var någon frisksportare 

eller gymnast. Han levde emellertid ett ganska anspråkslöst och måttligt liv, och mitt intryck 

är att han hade en större helhetsuppfattning omkring kroppsövningarna än frisksportarna, då 

han ansåg att alla övningar var till nytta i röstträningen. 

                         

Klosterandan 
För att minska kostnaderna för kursuppehållen (och få så många elever som möjligt?) införde 

Karl på ett tidigt stadium solidarhushållet.  

                       I solidarhushållet är allt ordnat på förhand. Då en klass anländer, väljes bland  

                       deltagarna en husfader, vilken jämte revisor tar hand om den gemensamma  

                       kassan. Samtliga deltagare hava någon tjänstgöringsplikt. Sålunda utses 

                       jourhavande, vilka biträda vid torkningen av disken. Varje deltagare har under 

                       två dagar sammanlagt några timmars tjänstgöring.84   

                                                
80 Intervju med Monica Gårdebäck  8.1.06. 
81 Luterkort, I., Om igen, herr Molander! Stockholmia förlag, Stockholm, 1998, s. 67f.  
82 Nygren, C.-M., Klosters Röstskola, artikel nr 3. Stämbandet nr 2 1986, s. 6. Ämnet nämns omväxlande i  
    Klosterprospekten ”plastisk- och rytmisk gymnastik” (1924), ”kroppskultur, rytmik” (1931), samt i  
    Stämbandet nr 2 1986 ”kroppsliga övningar och plastik” (s.6). I Stämbandet nr 3 s.å. ”Plastiska övningar”  
    (bildtext s. 7). 
83 Svensk Uppslagsboks beskrivning av frisksportarrörelsen stämmer bra med Karls program för kloster-andan:  
    ”[…] ivrar för gott kamratskap samt god och karaktärsdanande kroppskultur  genom regelbundna kropps- 
    övningar, härdande friluftsliv […] samt ett sunt levnadssätt i övrigt.”  Artikelförf. Osvald Kragh. Svensk 
    Uppslagsbok 1952. 
84 Prospekt 1931. Nygren-Kloster-samlingen. Statens Musiksamlingar, Stockholm. 
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 Denna tanke måste Karl ha fått från många olika håll. Om det var intryck från den  

begynnande kooperationsidéen vid sekelskiftet 1900, uppfostringsförebilder från 

folkhögskolorna, scoutrörelsen eller bara en översättning av orden ”gemensamt ansvar”, är 

svårt att avgöra. Han framhåller i både självbiografin och i tidningsintervjuer nyttan av 

vedhuggning och disktorkning. I många av sina försvarsskrifter (i samband med 

motgångarna) nämns hur många gratislektioner han har givit, hur billiga hans klosterkurser är 

tack vare solidarhushållet, i jämförelse med mer fashionabla lärares avgifter i Stockholm.  

        Det fanns gott om kökspersonal och vaktmästare på Kloster till att lösa alla praktiska  

problem, och det var inte bara av ekonomiska skäl Karl införde solidarhushållet. Det hade en 

tydlig social och pedagogisk funktion, och att utföra lite praktiskt arbete var ofta förenat med  

”ökad trevnad”. Karl var i det hela taget mycket intresserad av att allt som gällde mat och logi 

fungerade, och engagerade sig djupt i stora och små praktiska problem. Inkvarteringen i de 

små stugorna på tomten - i några fall halmhyddor som övertagits från Kronobergsheds 

militära övningsfält - kunde i våra ögon verka lite väl scout-aktig och primitiv: halmmadrasser 

på hemsnickrade träbritsar, en filt och möjligtvis en kudde. Karl uppmanar i prospektet 1931 

deltagarna att medtaga ”bad- och sänglinne samt en l i t e n kudde. Frusna uppmanas att 

medföra en filt. Simdräkt även!” Man serverade ”enkel men riklig husmanskost” och ”levde 

enkelt lantliv”. 

       Under första världskriget kunde det vara svårt att få tag på mat, vilket livligt beskrivs i 

Skyddsänglar del 2.85 

       Redan ankomsten till Alvesta station var en begivenhet. Tidigare kursdeltagare mötte upp 

i teaterkostymer, och tillsammans for de i procession under glada tillrop de tre kilometerna ut 

till Kloster.86  

       De tidigare omtalade ”kloster-reglerna” var författade av Karl och en kandidat Lindsten, 

och lästes upp för de nyanlända vid tända ljus. En person utklädd till munk (på foton från 

Värendsbygder 1971 och 1992 Bertil Nygren) läste upp reglerna på ålderdomlig svenska: 

                           Några av eder, kärälskelige systrar och bröder, skola varje dag i klostrets  

                              hushåll behjälpliga vara. I mån därvid lägga en vit drällduk, på det bord 

                              där måltiderna skola intagna varda, och därpå ställen I fram de skålar och 

                              fat, som vid denna ceremoni av nöden äro. I mån ock bland eder utse en  

                              munk, den där uti skriv- och räknekonsten väl förfaren är. Denna skall  

                              räkenskapsboken föra över allt klostrets hushåll, det där ock solidarhushåll 

                                                
85 Nygren-Kloster, K., Skyddsänglar efterlyses del 2 s. 48-49, 56f. 
86 Muntlig uppgift från Per Nygren samt foto med bildtext i Värendsbygder 1992, s. 19. 
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                              benämnes. Denne munk haver sig ett stort ansvar pålagt, och måge 

                              han ej förtröttas, utan städse med allvar sig därom beflita, att debet och 

                              kredit ’gå ihop’, som det bland de skrivare nämnes.87 

 Övriga klosterregler handlade om rökförbud, att komma ihåg att bädda sin säng och att pryda 

sin ”cell” med blommor, en uppmaning som främst riktade sig till de kvinnliga noviserna.88  

       Klosteruppehållen kunde verka som en totalt avskild värld, isolerad från det övriga 

samhället, från världsliga och timliga ting. Karl var mycket medveten om detta och tog ofta 

kontakt med institutioner och föreningar i Alvesta samhälle, där han erbjöd olika arrangemang 

som instuderats på Kloster. Förutom konserter och teaterföreställningar på själva Kloster, dit 

allmänheten inbjöds, förekom många sångaftnar på biografen Metropol och i IOGT:s 

ordenshus Värendsborg. Även Växjö fick flera besök under åren, bl.a. Den kommunala 

Flickskolan.89  

        Flera elever på Kloster hade kurserna som språngbräda ut i den etablerade sång- och 

teatervärlden. De flesta namn är okända för en yngre generation. För personer födda före c:a 

1950 kan Stina-Britta Melander, Bernhard Sönnerstedt, Olav Gerthel, Lars Billengren, och 

Karl-Olof Johansson – alla operasångare, väcka minnen. Lutsångare som Allan Jerbo, Olle 

Nygren och Gustav Torrestad började sin karriär på Kloster. Skådespelarna Björn Berglund, 

Erik Hell, Holger Löwenadler och  Jarl Kulle var också flitiga besökare.90  

       Under Karls levnad, men efter hans aktiva period, då brorsönerna stod för ansvaret, kom 

bland många andra Eric Ericsson, tonsättarna Sven-Erik Bäck, Sven-Erik Johansson, Werner 

Wolf Glaser och Lars Edlund ofta till Kloster, som medverkande musiker och föreläsare.91 

 

Intervju med Lars Odelgård, ordförande i Norra Allbo Hembygdsförening 
Lars Odelgård är född i Alvesta på 1930-talet, och där har han också tillbringat sina uppväxtår 

och varit verksam, huvudsakligen som byggnadssnickare. Han har sina rötter i släkten 

Bergman, Karls anförvanter på mödernet. Den första kontakten med verksamheten på Kloster 

fick han i slutet av 30-talet genom sin mormor och sina mostrar, som var åskådare och åhörare 

till de årliga karnevalstågen som utgick från Kloster genom Alvesta.  

L.O.: ”Tänk, vad många fina sångare det kom från Kloster! Jag minns när de uppträdde i 

Alvesta Folkets Park om somrarna på 40-talet. Det var en perfekt scen med sittplatser i 

                                                
87 Nygren, Å., ”Klosters Röstskola, några minnesanteckningar…” Värendsbygder 1971, s. 14-15. 
88 Nygren-Kloster, K., Skyddsänglar efterlyses del 2 1953, s. 43. 
89 Tidningsklipp Växjöbladet 1937 (datum fattas), samt Smålandsposten (odaterat), om gästspel  från Kloster. 
90 Nygren, Å.; ”Klosters Röstskola, några minnesanteckningar…” Värendsbygder 1971, s. 20f. 
91 Nygren, Å., ”Klosters Röstskola, några …” Värendsbygder 1971, s. 25 samt s. 30. 
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sluttningen ned mot scenen. Karl-Olov Johansson sjöng kung Heimer och Aslög, Olle Nygren 

med sin 12-strängade luta sjöng Flickorna i Småland med perfekt artikulation och fantastisk, 

karaktäristisk röst! Olle sjöng ofta i radion redan på 30-talet. Senare kom Anders Börje. Han 

var på sätt och vis efterträdare till Olle Nygren. 

Något som var en oförglömlig upplevelse var karnevalstågen som utgick från Kloster. Det var  

som avslutning  eller ’examen’ i slutet av sommaren – alltid på en söndag – då man lånade  

hästar och vagnar från bönderna i Benestad. I vagnarna var musiker och sångare placerade,  

utklädda i teaterkostymer, de sjöng och spelade olika operetter, som t.ex. Teaterbåten och 

Csardasfurstinnan. Tåget gick några varv runt på gatorna i Alvesta till invånarnas stora 

förtjusning. Själva karnevalstraditionen fortsatte några år i Godtemplarnas ungdomsförbunds 

regi, men i lite annorlunda stil, då man satsade mera på revy och satir.” 

I: Hur såg alvestaborna på klosterverksamheten? 

L.O.: Man tyckte det var intressant och spännande vad som försiggick där. Speciellt 

uppskattades de olika uppträdandena i samhället, på gator och torg och i olika festlokaler. 

Karnevalstågen var alltid väldigt trevliga, festliga inslag. Klosters Röstskola ansågs som 

pittoreskt, och många alvestabor betraktade Kloster som en stor turistattraktion.”92 

 

Folkvisan och lutsången 
På Kloster odlades folkvisan i rikt mått, vilket självklart passade in i svärmeriet för 

medeltiden, men kanske mera i intresset för folkkulturen i samband med dans och lek. 

Operasången kom mera att bli en sidogren för specialintresserade elever inom Klosters 

folkliga Högskolan för sång. 

       På 40-talet ledde Karl tillsammans med Sven Lilja93 några allsångskvällar på Skansen. 

Med ett inledande anförande om tonbildning fortsatte dessa kvällar med sång av bl.a. 

folkvisor, som skattades högt av Karl. Kvällarna uppmärksammades av pressen: 

                             Karl Nygren-Kloster är inte bara vår främste röstpedagog utan samtidigt 

                             en av vårt lands mest underhållande och roliga föreläsare. Det behövdes blott 

                             att han annonserades som kåsör över ämnet ”Röstvård och tonbildning” på  

                             Skansen för att publiken på tisdagskvällen skulle fylla biograflokalen vid 

                             huvudentrén till sista plats. Och roligt och intressant blev det […] Han lät ett par  

                             manliga elever visa olika slag av magandning o.s.v., och så var plötsligt hela 

                             publiken med som försöksobjekt. Man fick ”skjuta till måls”, skratta (med                                                                                

                                                
92 Intervju med Lars Odelgård 17.10. 2005. 
93 Malmberg, H., art. om Sven Lilja. Sohlmans Musiklexikon 1975. 
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                             Nygren som förskrattare à la Falstaff), sjunga små lustiga ramsor […]. Pub- 

                             liken hade storartat roligt, samtidigt som den lärde sig en hel del nyttigt be- 

                             träffande andning, och inte minst intresserad föreföll Sven Lilja […]94 

 Karl umgicks med planer på att utvidga sin verksamhet som kulturförmedlare. I ett inlägg  

ur ett odaterat och oidentifierat klipp bevarat i Nygren-Klostersamlingen på Musikmuseet – 

möjligen ur tidskriften Musiklivet Vår Sång -  propagerar Karl för folkvisan, som han tycker 

borde odlas i större utsträckning i ett Folkvisans Hus på Skansen. Naturligtvis skulle detta 

kombineras med tonbildning, för att ”få liv i folksången”. Musikaliska ungdomar skulle 

fungera som ackompanjatörer och försångare till danslekarna, allt för att förhindra den 

skadliga ”flåsandningen”. 

                             Även folkvisesång på biografer skulle kunna bidraga att väcka det 

                               slumrande intresset för denna nationella rikedom.95 

 Eftersom Karl hade vistats i Danmark och hade samarbete med danska sång- tal- och 

avspänningspedagoger, kan man föreställa sig att han hade upplevt dansk ”höjskole-sang” och 

därigenom blivit inspirerad till allsångsverksamheten på Skansen och som han nu ville 

utveckla. 

        Dessa planer gick om intet, men allsång på Skansen lever i högsta välmående än idag, 

dock utan föregående röstträning. 

        De två som stod i spetsen för lutsången på Kloster var Allan Jerbo (1893-1983) och Olle 

Nygren (1906-1990). Jerbo kom till Kloster i början av 20-talet och var en stor beundrare av 

Karls metoder i att använda rösten rätt. Lutan var hans speciella instrument, och troligen var 

det han som införde den på Kloster. Han reste runt i föreläsningsföreningar med sina visor, 

gav ut vissamlingar och skolsångsböcker med övningar efter Karls metoder.96    

        Olle Nygren blev Jerbos efterträdare i facket lutsång. Eftersom han kan betraktas som en 

direkt länk bakåt till sin farbror och lärare Karl, vill jag här kort redogöra för hans karriär, 

hans röstklang och uttal, som man kan höra på de många inspelningar han gjorde under 40- 

och 50-talen. Där jämför jag också Olles sång med lutsångens ”fader” Sven Scholanders.  

        Olles sångarbana tog fart på Kloster, där han under farbroderns ledning utvecklade sin 

röst, sin artikulation och sin uttrycksfulla tolkning av vistexter. Han började med att sjunga 

romanser till pianoackompanjemang med planer på en operakarriär, men efter att ha skaffat 

sig en Brock-luta 1933 gick han över till vissången. På hans repertoar stod bl.a. folkvisor, 

                                                
94 Sign. ”Odd” i Dagens Nyheter 10.6 1942. 
95 Citat från det oidentifierade klippet (Musiklivet - Vår sång?). Nygren-Klostersamlingen, Statens musik- 
    samlingar, Stockholm. 
96 Myggans Nöjeslexikon 1992, art. om Jerbo, samt förord till Jerbo, A., Tonbildning, 40 dagövningar för 
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Bellman, Taube och Dan Andersson. Kombinationen mellan perfekt diktion och textning, en 

naturligt välljudande tenorröst, en sällsynt förmåga till inlevelse samt skickligt lutspel gjorde 

honom till en av de mest populära artister bland 30-, 40- och 50-talens trubadurer i Sverige. 

Han gjorde en insats för den ”litterära” visan, reste runt på turnéer i Sverige och spelade in en 

mängd grammofonskivor, som finns bevarade i bl.a. Statens Ljud- och Bildarkiv. Han ansåg 

själv att hans förnämsta lärare var Allan Jerbo och ”farbror Kloster”, i någon mån också Sven 

Scholander.97  

       Den unika svenska lutsången kan direkt spåras tillbaka till Bellman och hans sätt att 

framföra sina visor. I en tid totalt utan elektroniska hjälpmedel kom vissången att likna 

enmansteater. Bellman var välkänd för sin skådespelartalang, sin mimik, gestik och 

imitationsteknik. Publiken skulle röras och förföras, få en god historia berättad till välkända 

melodier.98 Den ursprungliga bellmansången till luta (även om Bellmans instrument inte var 

luta, utan cister) återupptäcktes av Sven Scholander. Han använde den gamla svenska lutan, 

byggd av M.P. Kraft (1753-1802), ett instrument påminnande om barocklutan eller theorben, 

med sina medklingande resonanssträngar och dubbla skruvlåda. I början av 1900-talet byggde 

Alfred Brock (1876-1935) i Stockholm lutor i Krafts stil99, och det var en sådan luta Olle 

Nygren använde under nästan hela sin karriär. Även Evert Taube använde en Brock-luta, den 

svenska luta som köptes och användes i många hem, i takt med vissångens stigande 

popularitet.  

       Olle Nygrens vissång liknar Sven Scholanders.  Den har samma känsla, intensitet och 

närvaro, men Olles röst är betydligt mer skolad.100  Scholanders textuttal och vokalbehandling 

skiljer sig väsentligt från både Olle Nygrens och våra dagars vissång. Han kan avlyssnas på en 

inspelning från 1920, där hans öppna ”italienskklingande” o, öppna a och y-liknande u 

påminner om Arlbergs och Günthers ideal.101 Kanske Scholander också därmed fungerar som 

en länk tillbaka till den ursprungliga bellmansången.102 Olle Nygrens sång är präglad av total 

röstkontroll, ett ”modernare” uttal, men med de öppna a:n, som skådespelare och sångare 

använde före 50-talet - även Evert Taube. Karl uppmärksammar de stockholmska å-liknande 

                                                                                                                                                   
    skolans sångundervisning. Skolförlaget Gävle AB 1966, s. 1. 
97 Kom hör min vackra visa, minnesprogram om Olle Nygren. Sveriges Radio P2, 22.3.1992, red. Peder Svan. 
98 Internetsidan www.svenskalutan.se/historik/lutsångare.html. s. 2. 
99 Art. om Alfred Brock i Tonkonsten, 1955 (osignerad) samt internetsidan  
    www.svenskalutan.se/historik/historik. html (Christer Ruteskog). 
100Kom hör min vackra visa. Minnesprogram om Olle Nygren Sveriges Radio P2, 22.3 1992, red Peder Svan.  
101 Jfr beskrivning av J. Günther s. 13 och 14 samt F. Arlberg s. 18. 
102 I Scholanders familj odlades bellmantraditionen genom släkt- och vänskapsband i direkt efterföljd från  
      Bellman själv. Carl-Michael Bellman. CD-skiva Musica Sveciae. MSCD 420-421 1992 med tillhörande  
      texthäfte, s. 31f.  
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a-na i sin skrift från 1932, och som han vill arbeta bort.103 Enligt tidens sed använder också 

Olle ofta ett mjukt glissando. Detta var mycket vanligt, även hos storsångare som Jussi 

Björling, och var troligen ett sätt att få fram en större känsla och starkare uttryck i sången. 

Karl betonar i sin tredje skrift  att glissando ska utföras med smak.104Alltså hade han inte 

något emot den typ av glissando som motarbetas starkt i modern klassisk solo,- kör- och 

vissång som till stor del har försvunnit i våra dagar. 

 

Folkbildningstanken: Jöderörelsen och den Folkliga Musikskolan 
Sjösänkningskatastrofen 1936 föranledde Karl att kontakta pressen med mängder av insändare 

för att försöka rädda Kloster.105 Insändaren i Smålandsposten den 8 januari 1937 under 

rubriken Från allmänheten är ett brinnande försvarstal för Klosters Röstskolas 

existensberättigande och dess betydelse för rösthälsan i Sverige och övriga Norden. Här har 

Karl egentligen redan resignerat och har starka planer på att lägga ned skolan, men vädjar 

ändå om upprättelse och ekonomiskt stöd till återuppbyggandet. Innehållet i insändaren är ett 

manifest över Klosters Röstskola och Röstkuranstalt, där baden och den friska luften är 

väsentliga ingredienser i skolans hela program. Möjligen var denna appell en inledande faktor 

i den följande debatten mellan Karl och myndighetspersoner i Alvesta kommun (se ovan s. 9f 

om sjösänkningen).  

       I insändaren citerar Karl redaktören Curt Berg, Dagens Nyheter, som jämför Klosters 

Röstskola med ”Jöde-rörelsen”:  

                           Det är tyvärr inte i tillräckligt hög grad känt, vilken roll Kloster spelat 

                           för landet i dess helhet under de förflutna decennierna. Det beramade nedläggandet 

                           av Klosters röstvårdsskola skulle vara en olycka för svensk röstkultur.                            

                           Kloster som pendang till Folkliga Musikskolan i Arvika, 

                           det är en tanke, som ger intressanta perspektiv, säger han, och efter en vänlig  

                           jämförelse mellan undertecknads verksamhet och Jöderörelsen fortsätter han: 

                           Ett understöd av statsmedel vore här på sin plats.106 

 

Musikrecensenten Curt Berg var en av Karls sympatisörer och försvarare. Bl.a. citeras han i 

klosterprospekten, bevakar Karls framträdanden samt recenserar hans skrifter. 

                                                
103 Nygren-Kloster, K., Instruktiva kåserier…Klosters häfte nr 1 1932, s. 52. 
104 Nygren-Kloster, K., Instruktiva kåserier…Klosters häfte nr 3, 1944/59 s. 27. 
105 Jfr. Klosters Folkliga Högskola och sjösänkningens följder s. 10. 
106 Berg, C., Dagens Nyheter (1936, dag okänd), citerad efter insändare i Smålandsposten 8.1. 1937.  
     Kursiveringen som i originalet. 
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      Kopplingen mellan Karl, Sven Lilja och Fritz Jöde existerar, men efter min mening på ett 

mycket perifert plan. Sven Lilja tog visserligen intryck av Fritz Jödes allsångsrörelse, men var 

också kritisk mot dennes ambitiösa, pedagogiska stil. Lilja vistades på Siljansgården i 

Tällberg 1937 under en Jöde-kurs och startade därefter allsångskvällarna på Skansen i 

Stockholm.107 

       Fritz Jöde (1887-1970) var medarbetare i den tyska Jugendbewegung, lärare vid 

Akademie für Kirchen- und Schulmusik i Berlin 1923–1935 och senare vid Mozarteum i 

Salzburg. 1926 började han leda allsångsstunder, Offene Singstunde, som var menade att 

uppfostra människor till gemensamt aktivt sjungande och musicerande. Han ville leda bort 

intresset från populärmusiken och jazzen och förädla musiksmaken hos den unga 

generationen.108 Genom svenska och danska kontakter kom Jöde till Siljansskolan i Tällberg, 

dit han blev inbjuden att leda allsångskurser, första gången 1934. Vid den första kursen deltog 

flera inflytelserika personer inom radio, press och musikliv: riksprogramchefen Julius Rabe, 

tonsättaren Moses Pergament och rektorn för Folkliga musikskolan i Arvika Valdemar 

Dahlgren, som inbjöd Jöde till Arvika följande år.109 Att samla hundratals människor till 

unison allsång var ett nytt fenomen och kom att ingå i folkbildningen och de tankar om 

folkuppfostran som blev aktuella i både Norden och Tyskland, under 1920-och 30-talen.110 

Rötterna till denna idé kan spåras till det sena 1800-talets etablerande av folkrörelser och 

folkhögskolor och det var mycket sannolikt dessa ursprungliga tankar som anammades av 

Karl på Kloster.111  

    Uppgifter om hur Karl fick höra talas om Jöde, eller om de över huvudtaget träffades ligger 

i det fördolda, men man kan tänka sig att Sven Lilja och Curt Berg var förmedlare av 

eventuell kontakt eller åtminstone omtalanden. Karl var knappast någon anhängare av unison  

sång i massupplaga, men ville gärna hjälpa körsångare till bättre rösthälsa. Här såg han sin 

chans att få ut sitt budskap bland sjungande svenskar med att introducera röstträning bl.a. på 

Skansen. Karls intresse för politik var närmast obefintlig. Han såg sig själv som ”politisk 

vilde”, ville vara oberoende och bjuda in organisationer utifrån till Kloster, oavhängiga av 

                                                
107 Alm, H., Kärlek på jorden, om Siljansskolan i Tällberg, Seelig&Co. förlag, Falun 1969, s. 93-94. 
108 Franzén, B., art. om Fritz Jöde. Sohlmans musiklexikon 1975.  
109 Alm, H., Kärlek på jorden, om  Siljansskolan i Tällberg, s. 93-94. 
110 A.a. s. 120-121. Alm startade Förbundet för Folkuppfostran 1937 som ett försök. Han ville ”få ett organ, som   
    kan samla andra för uppfostran intresserade eller ansvariga personer och som kan verka i vidare kretsar för det  
    gemensamma syftet: folkuppfostran”. Förbundets första uppgift var att organisera Jödes skandinaviska all- 
    sångsturné 1938. Förbundet upphörde 1944 p.gr.a. ekonomiska  och andra problem förorsakade av situationen  
    under kriget. 
111 Jfr Karls rötter i Svenska Missionsförbundet, Skyddsänglar efterlyses del 1, s. 17, hans kontakter med  
     Stockholms KFUM-förening, a.a. s. 69 samt samarbete med Alvesta IOGT och Unga Örnar (Nygren, Å., 
     ”Klosters Röstskola, några minnesanteckningar…”, art. i Värendsbygder 1971, s.19). 
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politisk hemvist. Den omtanke om ”folket” han hyste, kallade han ”tolstojanska idéer”, vilket 

säkert ska tolkas med ett stänk av ironi.112 Hans ställningstagande mot Hitler formuleras också 

i självbiografin på hans eget karaktäristiska sätt: 

                               När Hitler var färdig för en annan värld (bättre?) hörde jag  

                                  en dag en man säga att ’det nog inte skulle dröja länge 

                                  förrän all jordens folk insåg att Adolf Hitler var en stor man och en 

                                  god man.’ Blir den kullerbyttan verklighet – då ber jag om ett kraf- 

                                  tigt sömnmedel.113                                                                                                                       
Folkiga musikskolan i Arvika, som omtalas av Karl, hade fått statligt bidrag både till  

uppbyggnad, lärarlöner och stipendier, medan Kloster blev utan hjälp efter 

sjösänkningskatastrofen.114 Denna institution startade 1923, i likhet med Kloster av en eldsjäl,  

folkbildaren Valdemar Dahlgren (1881-1958 ). Han var värmlänning, akademiskt utbildad 

och kom av en tillfällighet att undervisa på Säffle folkhögskola. Han samlade musikaliska 

ungdomar, främst folkmusicerande sådana och ordnade spelmansstämmor. Ur en sådan 

spelmansstämma startade han en folkhögskolekurs av längre varighet. Eleverna skulle lära sig 

att spela efter noter, förädla sitt folkmusikspel och gå vidare med den klassiska konstmusiken. 

Så småningom tog den klassiska musikutbildningen över, och Dahlgren insåg att 

folkhögskolans uppgift inte enbart var att odla den folkliga musiken. Det folkliga bestod nu i 

att inte kräva inträdesprov eller avgångsexamen, utan fostra ungdomen i klassisk musik, 

”bygga upp sig själv” och föra ut den klassiska musiken bland landsbygdens befolkning. 

Dahlgren ansökte om statsbidrag till skolan redan på ett tidigt stadium, ärendet togs upp   

i riksdagen, Kungliga Musikaliska Akademin och Skolöverstyrelsen tillstyrkte, och därmed  

beviljades så småningom ekonomiskt stöd till utbyggnad av skolan samt till lärarlöner.115  

        Karl höll sig tydligen orienterad om vad som tilldrog sig i Arvika, och tyckte, att fanns det 

pengar till Folkliga Musikskolan, borde det också räcka till att återuppbygga Kloster, en institution 

som i hög grad arbetade efter folkbildningens principer med sitt breda utbud, och dessutom hade en 

filial: Klosters Folkliga Högskola för Sång.116 Skillnaderna mellan de båda skolorna måste ha legat 

i det faktum att Dahlgren arbetade mera med en allmänt folkuppfostrande musikalisk pedagogik, 

som anpassade sig till folkhögskolans ideal. Hans skola var starkt beroende av statsmedel, medan 

Karls satsning på rösthälsa - ett område som hade svårt att hävda sig i offentliga sammanhang –  

                                                
112 Nygren-Kloster, K., Skyddsänglar efterlyses del 2, s. 97, 99, 101, 109. 
113 A.a. s. 67. 
114 Nygren-Kloster, K., Skyddsänglar efterlyses del 2, s. 37. 
115 Davidsson, R., Folkliga Musikskolan på Ingesund: Två visionärer. Göteborgs Universitet (odaterad), s. 7f. 
116 Jfr Klosters Folkliga Högskola för sång s. 10. 
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tvingade Kloster att stå på egna ben. Karl betonar i tidningsintervjuer att han är oberoende av 

statliga medel, något som han kanske önskade för att slippa bli bunden av ”överhögheten” och den 

administration det skulle kräva. Eller var det av hänsyn till eleverna, som ofta levde under knappa 

villkor?117 Han räknade med att skolan skulle bära sig själv med solidarhushållet, elevkonserter, 

uthyrning av lokaler till föreningar o.a. Rörande lärarlöner på Kloster nämns de inte med ett ord, 

varken i självbiografin eller bland Karls efterlämnade pappet på Musikmuseet. Om löner utbetalats 

till t.ex. gästlärare, kan sådana dokument ha förvarats på Kloster och förstörts i branden. 

 

Genomgång av Karls skrifter och omtalanden i pressen 
I klosterprospekten rekommenderas de presumtiva eleverna att läsa Karls skrifter om sång. 

På Bonniers förlag utkom tre Klosterhäften:  

• Klosters häfte nr 1: Instruktiva kåserier om rösten i tal och sång, 1932 

• Klosters häfte nr 2: Rösten i tal och sång, 1942 

• Klosters häfte nr 3: Rösten i tal och sång 1944, utgiven 1959 med ny titel: Nyttig 

läsning för sångbitna. 

Samtliga häften är skrivna i en medvetet personlig, underhållande stil. I jämförelse med 

Arlbergs, Langes, Bratts och Lejdströms sångskolor är Karls häften ren nöjesläsning, och 

samtidigt lärande.118 Innehållet i häfte nr 1 från 1932 finns till en del relaterat på s. 23 och fick 

en recension i Svensk Lärartidning, 52:a årgången 1933. Recensenten Edvin Johnsson måste 

erkänna att Karl Nygren är 

                                …både analytisk och syntetisk. Man märker praktikern i hans lilla  

                                bok. Med sin trevliga, lättlästa stil, ibland kanske lite väl mycket  

                                kåserande, är den en angenäm överraskning för den, som endast 

                                trätt i platonisk förbindelse med författaren via hans mer uppfinningsrika 

                                än direkt smakliga reklam för sin röstskola.119 

 Recensenten fastslår vidare att Nygren nog vet mera om röstorganen än han ger sken av i 

boken, men konstaterar med beundran att Karls fantasirika, verkligt roliga och instruktiva bok 

är mer givande än Algot Langes pessimistiska rader om ”sånginvalider” i Om tonbildning i 

sång och tal.120  

                                                
117 Intervju i Aftonbladet 16.9.1934 samt Kronobergaren  8.12. 1934. 
118 Arlberg, F., Försök till en naturlig och förnuftig grundläggning af tonbildningsläran 1891, Lange, A., Om 
     tonbildning i sång och tal 1898, Bratt, G., Talröstens fysiologi ur pedagogisk synpunkt 1908,  Lejdström, O.,  
     & Samzelius-Lejdström, I., Stämhälsa och klangskönhet 1928. 
119 Internetsidan Projekt Runeberg: www.runeberg.org/svlartid/1933/0735. html. 
120 Algot Langes andra utgivna sångbok som utkom år 1900. 
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        Häfte nr 2 Rösten i tal och sång från 1942 är ett föredrag hållet på Musikaliska 

Akademin den 9 oktober 1941. Där framhålles ”att god talvård också blir halsvård”. Det är i 

mycket en upprepning av häfte nr 1, där dialekter förordas och förkastas, om det italienska 

språkets fördelar framför andra språk, folklynnets betydelse etc. Men här tar han också upp 

kropp och själ och deras inverkan på rösthälsan och hur ett gott självförtroende påverkar 

förmågan att sjunga naturligt. ”Högsta natur är högsta konst.” Här kommer begrepp som 

klang, metall och silver i rösten, som också Lejdström använder i sin sångskola. Karl ger en 

intressant iakttagelse: 

                             Läraren kan inte i sitt huvud eller bröst med känseln förnimma 

                             elevens ton så som denne själv erfar den i kroppen. Men läraren hör den  

                             bättre än eleven.  

                               Liksom ingen har sett sitt eget ansikte – spegeln ger ju endast en bild av det – 

                             så har ingen hört sin egen röst. Lyssnar man på sig själv via grammofon, 

                             så är det en  röstens ’spegelbild’ man hör. 

                               Kunde den sjungande höra sin stämma lika bra som andra uppfattar den, 

                             så skulle vägen till målet betydligt förkortas.121 

Rösten i tal och sång (Nyttig nöjesläsning för sångbitna), Klosters häfte nr 3 från 1944/1959 

är en utveckling av de två första häftena och koncentrerar sig helt och hållet på sång och 

tonbildning. Här finns inte ett ord om dialekter utan många vederhäftiga och förnuftiga råd till 

sångeleven om röstens skötsel vid förkylningar, instudering av olika verk, att sköta sitt 

pianospel rätt, att inte överdriva övningen eller andningen, samt mycket annat som verkar fullt 

relevant och allmängiltigt. Många råd kunde vara skrivna idag, och flera fall beskrivs som det 

numera kallas ”cases”, d.v.s. konkreta exempel på hur illa det kan gå om man missbrukar och 

slarvar med sin röst. Lärarseminariernas avsaknad av röstvård på schemat påpekas, och Karl 

beklagar det bristande intresset för röstvård i skolor och ”kindergarten”. En historik i 

underhållande form bifogas, där olika röstideal under olika epoker alltifrån Isidor Dannström 

(se ovan s. 13) beskrivs som förlegade och t.o.m. lite löjeväckande. Karl moderniserade i hög 

grad tonbildningsundervisningen mot mera avspändhet, naturlighet och enkelhet. Inga 

grimaser och inga spända varken läppar, käkar eller halsmuskler! På många ställen i boken 

betonas orden ”lagom”, ”angenäm och lustfylld övning”, ”lekfulla ansträngningar”. 

Instruktioner och praktisk information om den viktiga andningen och ”den behärskade, 

fördröjda utandningens” avgörande betydelse för rösthälsan återkommer han till i alla sina 

skrifter, samt jämförelsen med utandningen som en ”stråke.”  

                                                
121 Nygren-Kloster, K., Rösten i tal och sång, Klosters häfte nr 2, 1942, s. 12. 
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       Curt Berg i Dagens Nyheter är odelat positiv till Karls senaste tillskott till den magra 

litteraturen om rösten: 

                                Ja, Karl Nygren skriver så lätt och ledigt, så försåtligt instruktivt och  

                                intimt talande om sångens pedagogiska och konstnärliga problem att 

                                man verkligen tycker sig höra hans välmodulerade röst när man slagit sig  

                                ned för att gå igenom hans senaste lilla bok […] 

                                Det är synd att Karl Nygren inte samlat sig till ett stort verk om tal- och  

                                sångkonst från svensk horisont; han skulle kunnat ge oss en välbehövlig 

                                och lättläst handbok över detta komplex, kanske inte på det äppeltyska 

                                viset, men full av praktiska erfarenheter och kloka anvisningar.122 

 Det finns inga uppgifter om när Karl började skriva sina memoarer i tre delar, utom i en 

intervju i Smålandsposten efter branden, då han nämner att han tänkt sitta på Kloster och 

skriva dem. De två första delarna utkom året före hans bortgång; han hann skriva den tredje 

delen, men den blev aldrig tryckt. Manuskriptet till denna del befinner sig i privat ägo i 

släkten Nygren.123 I den första delen Om Alvesta skildras först hans uppväxt i det lilla 

järnvägssamhället i slutet av 1800-talet. Där fanns många original och åtskilliga 

människoöden som fängslade honom, och som han skildrar på sitt typiskt raljerande 

humoristiska sätt med färgstarkt språk, många dråpliga detaljer och härmande av den dåtida 

alvestadialekten. Som folklivsskildring är den inte helt olik Albert Engströms roliga gubbar 

som utkom tolv år före Skyddsänglar efterlyses.124 I den andra hälften av alvestadelen följer 

man Karls liv som musikstuderande och får en inblick i Stockholms liv och musikvärld för 

hundra år sedan, fortfarande lika levande och personligt beskrivet som 

barndomsskildringarna. 

         Andra delen Om Kloster är den sagolika historien om röstskolan, hans motgångar samt 

om den stora brokiga skara som vistades där i kortare eller längre tid, ofta i flera omgångar. 

   Åke Lellky i Dagens Nyheter har uppmärksammat memoarerna: 

                   …Skyddsänglar efterlyses…  (eget förlag, 6 kr per del) har Nygren-Kloster 

                    kallat sitt arbete och vill därmed antyda att han har behov av dylika för 

                  att kunna fullfölja en mångårig kamp mot Myndigheter, för en Ehrenrettung åt 

                    sin kära Röstskola. […] 

                     Det är emellertid inte dessa polemiskt hållna avsnitt av böckerna man i första hand 

                    fäster sig vid. Det är i stället skildringen i första delen, ”Om Alvesta”, av författarens  

                                                
122 Dagens Nyheter 12.12.1944 
123 E-postmeddelande från Birgitta Ristare (dotter till Olle Nygren) 26.1.06. 
124 Engström, A., Bland Kolingar, Bönder och Herremän, Bonniers förlag, Stockholm 1941.  
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                    barndom och ungdom i det småländska läsarhemmet, hans utbrytning ur denna miljö 

                    för att få ägna sig åt och vidare studera musik och hans tidigt väckta intresse för sång- 

                    och talpedagogik.125 

Stockholmstidningen har också bidragit med en recension: 

Som berättare är Nygren livlig och temperamentsfull. Ibland kan man nog tycka att det 

går lite för hastigt, att han inte ger sig tid att stanna och se sig om grundligare i 

minnet; så är t.ex. ungdomsresorna till Köpenhamn, London och Italien blott tämligen 

flyktigt skisserade. Utmärkta är däremot barndomsminnena från den småländska 

hembygden – här finns de sidor som är verkligt god folklivsskildring. […]Utan att 

tänka på det lämnar Nygren ett intressant bidrag till begåvningens paradoxala 

psykologi när han avslöjar att han livet igenom dragits med dålig hals.126 

  Karls litterära alster är svåra att få tag på. De trycks inte mera, och Skyddsänglar del 1 och 2 

finns endast på några få bibliotek förutom i privat ägo. Antikvariskt är de omöjliga att 

uppbringa, på grund av att upplagans trycktes i begränsad storlek. 

        I vilket omfång hans kompositioner trycktes och såldes är svårt att avgöra. Karl nämner 

att hans sånger inte framförts särskilt ofta, men ett par av dem har insjungits på skiva av Sven-

Olof Sandberg: Flickan i kryddbo’n och Novellen.127   

                  

Klosters Röstskola idag 
 Övervägande var det lärare, skådespelare och sångare som besökte Kloster från 20-talet och 

30 år fram. Från 50-talet blev yrkeskategorierna allt flera. På 1980-talet leddes röstskolan av 

Åke Nygrens söner Carl-Johan och Per Nygren på Vadstena Folkhögskola. Situationen då 

beskrivs av deras mor Cajs-Marie Nygren i SSTPF:s128 medlemsblad Stämbandet:               
                  Talpedagoger, utbildare inom social verksamhet, inom industrin, inom radio- 

                    och TV-världen söker sig till Klosters Röstskola eller skickas av respektive 

                    huvudorganisationer. Sådana förändringar tyder på att betydelsen inom röst- 

                    och talvård mer och mer uppmärksammas i samhället. SSTPF:s utbildning av  

                    talpedagoger var ett tidens tecken. I och med talpedagogutbildningen på Lärar- 

                    högskolan startade 1961 och logopedutbildningen 1964 har ämnet fått en auktoriserad 

                    förankring. Låt oss se framåt mot en fortsatt och fördjupad utveckling av röst- och 

                    talvården i Sverige.129 

                                                
125 Lellky, Å.,”Memoarförfattaren Karl Nygren-Kloster”, Dagens Nyheter 12.12.1953. 
126 Gustaf ? (oläslig namnteckning), Stockholmstidningen 18.9.1953. 
127 Myggans Nöjeslexikon, art. om Nygren-Kloster 1992. 
128 Svenska Sång-och Talpedagogförbundet. 
129 Nygren, C.-M., art. om Klosters Röstskola. Stämbandet nr 3, 1985. 
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Ovanstående visar hur Klosters Röstskola har tagit steget in mot övervägande talpedagogik 

och mindre sång. I Klosters Röstskolas prospekt från 1993 (79:e säsongen) erbjuder 

logopederna Per och Carl-Johan Nygren röst-, tal- och talarträning bl.a. för ”ökad 

trovärdighet, bemästrande av rampfeber, stärkande av självkänslan”.  Kursinnehållet består 

fortfarande - efter Karls koncept - av röstträning, avspänning, artikulation och 

uppläsningsteknik. Sång erbjuds som ett komplement för körsångare och amatörer ”som 

önskar kunna sjunga en melodi ibland, utan att bli trött i halsen. Sången har en frigörande och 

glädjande effekt, som vi vill ta tillvara.” Videofilmning som hjälpmedel i talarträningen 

förekom visserligen inte på Karls tid, men med hjälp av denna teknik vidareför logopeden Per 

Nygren Klosters Röstskolas grundläggande idéer, nu anpassade till 2000-talets konferens-

talare, föreläsare, utbildare och mediefolk. 

             Klosters Röstskola har aldrig officiellt lagts ned, men för närvarande är  

den ”vilande”. Sommaren 1997 annonserade Carl-Johan och Per Nygren en kurs i röstvård  

som försiggick i Pers hem, och hans egen verksamhet som logoped fungerar därefter 

oberoende av Klosters Röstskola som institution.130 

 

Karl Nygren-Kloster – en man med visioner. Slutord. 
Folkbildaren 
Karl hade en vision: röstvårdens popularisering och utbredning till hela Sveriges folk. 

Visionen spreds också till de Nordiska länderna samt till Tyskland, där många kontakter 

knöts. Karl hade även kurser i Golfe Juan på franska Rivieran, dit han tog en grupp elever. En 

viktig del i hela programmet var huset vid sjön Salen, som blev ett centrum för rösthälsa, för 

teater, musik och kultur, för gemensamma upplevelser. Han kallade institutionen 

röstkuranstalt, eftersom den utvecklades till ett slags hälsoinstitut med sång och deklamation, 

rörelse, sol och bad. Ordet som han själv använde – claustrum - låg nära till hands, d.v.s. en 

avskild plats för reflektion. Men Kloster var ingen isolerad lokalitet. Den hade ett intensivt 

samarbete med yttervärlden och med Sveriges kulturliv på hög nivå. Det var inte många 

alvestabor som gästade Kloster, men Karl gjorde vad han kunde för att upprätthålla ett gott  

förhållande till huvudorten, trots att denna kontakt också kom att förstöra så mycket för 

honom i samband med sjösänkningen. 

                                                
130 E-postmeddelande från Per Nygren 26.1.06 
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Behovet av bildning och avkoppling   
Varför var det så många som sökte sig till Kloster och vad hade Karl som person och pedagog 

som attraherade alla dessa tusentals besökare under årens lopp? Svaret på frågorna ligger 

kanske i förhållandena under den tidsepok som dessa människor befann sig i. 

        Under första hälften av 1900-talet upplevde Europa många oroligheter och revolutioner, 

strejker, epidemier, krig och ekonomisk depression. Visserligen hölls Sverige till en del 

utanför många av dessa konflikter, men var ändå påverkat av händelserna. Karl var en resande 

man och måste ha sett spår av krig och förödelse på sin väg, men han är förvånansvärt fåordig 

om vad han sett. Beskrivningarna av svårigheterna att få tag på mat till kursdeltagarna under 

första världskriget talar sitt eget språk, men annars verkar också fordringarna på lekamlig 

välfärd och komfort ha varit mycket låga på Kloster. Den nyttiga havregrynsgröten var en 

stående rätt, men t.o.m. att få tag på havregryn kunde vara svårt vissa tider.  

        Hur de människor som besökte Kloster upplevde de oroliga tiderna kan vi bara gissa, 

men kanske just detta var anledningen till att de kom dit. Sommarloven för lärare var relativt 

långa, och att vidareutbilda sig under avslappnade och gemytliga former – en kombination av 

nytta och nöje till Karls låga priser måste ha varit mycket lockande; en tids avkoppling från 

materiella och personliga problem. Utbudet på kurser i Sverige kan heller inte ha varit särskilt 

stort på 1910- och 20-talen, och ryktet om Kloster gick fort bland lärarkolleger och andra 

yrkesgrupper. Man kan fråga sig om det var just själva röstträningen som föranledde 

elevanhopningen, eller om det var den sociala, konstnärliga och kulturella miljön - eller alla 

delarna tillsammans, vilket är det mest troliga.  

 

Karls egen roll som kulturspridare 
En väsentlig förklaring finns naturligtvis också hos Karl själv, hans egenskaper, talanger och 

hans sätt att marknadsföra och driva Kloster. Det moderna ordet entreprenör är på sin plats 

här. Det krävdes en stor arbetsglädje, energi och optimism, en stor portion gott självförtroende 

och en stark tro på ”projektet Kloster” för att kunna förverkliga denna dröm. Den baserades ju 

både på romanläsning och skönhetsupplevelser från resorna, men också på ett grundläggande 

intresse för andra människor, psykologisk känsla och ett gediget pedagogiskt yrkeskunnande. 

Den kreativa miljön och de människor Karl omgav sig med måste ha bidragit till själva 

”kloster-andan” i ett ömsesidigt givande och tagande.  

         En av Karls grundtankar var att en god och välklingande röst var betingad av att hela 

människan var i balans. Att kropp och själ samverkade och utförde ett medvetet arbete. Det 
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hjälpte inte hur fantastisk en medfödd stämma var, om man inte hela tiden arbetade 

konstruktivt med förnuftiga övningar. Han ansåg att det snarare var en nackdel att ha en bra 

röst från början, i stället för att arbeta upp en svag röst till en stark och bärig sådan. Arbetet 

skulle dessutom varken vara tråkigt eller för ansträngande, utan lustfyllt och angenämt. 

Ansträngningarna skulle vara omärkliga; de skulle lekas och lirkas fram. Då fick man det 

bästa resultatet. Karls pionjärinsats gällde just förmågan att hitta konkreta metoder att 

förbinda kropp och själ under röstträningen och att hitta lämpliga övningar efter elevens egna 

förutsättningar. Att blanda in lek och avspänning i tonbildningsövningarna, liksom att ge klara 

och tydliga, till synes vardagliga och enkla råd i förebyggande syfte, var något nytt. 

En fråga som då inställer sig är: var sången verkligen så onaturlig och spänd före Lejdström, 

Bratt och Kloster? Det kan inte ha varit fallet; däremot införde Karl och hans kolleger ett 

nytänkande i tonbildningen: att vid fonasteni (funktionell röstsvaghet) ta reda på ”roten till 

det onda” och att medvetandegöra röstträningen.  

        En annan av Karls grundtankar var att hela svenska folket borde få ta del i uppbyggandet 

av rösten. Det skulle vara en nationell angelägenhet att ha kontroll över sin röst, för 

”svenskarna är ju ett sjungande folk!” Han nämner flera exempel på hur han besparat svenska 

staten stora summor i sjukskrivningsavgifter då han lyckats rädda olika lärares, prästers och 

skådespelares röster med sina förnuftiga övningar, vilket medförde att de kunde behålla sina 

tjänster. Detta argument framförs upprepade gånger i brev och tidningsintervjuer gällande 

ansökningar om ekonomisk hjälp till Kloster.  

        Karl kände så starkt för sin uppgift att han betraktade den som ett kall.131Han kände sig 

utvald, och visste att ingen undervisade i röstvård med så många goda resultat som han. I en 

tryckt pamflett skriven i Köpenhamn den 15 maj 1939 – ännu en bön om upprättelse efter 

sjösänkningen – gör Karl en sammanfattning av Klosters Röstskolas betydelse, inte bara som 

röstskola utan också som kuranstalt: 

                                  KLOSTER odlade känslan och fantasin. 

                                  KLOSTERS skönhet och sympatiska originalitet väckte och stimulerade 

                                  skönhetssinnet 

                                  KLOSTERS lugna omgivning, baden, naturskönheten, det enkla kamratliga och 

                                  säregna livet, Klosters speciella ”ton” – gav hälsa åt trötta människor […] 

                               Kloster var en motvikt mot tidens förflackning.132 

                                                
131 ”Med hela min varelse gav jag mig åt mitt kall” är en mening ur ansökan 1941 till Musikaliska Akademin. 
       Nygren-Kloster-samlingen, Statens Musiksamlingar, Stockholm. Jfr. s. 17 om Karls CV! 
132 Löst blad tryckt på tidningen Kronobergaren maj 1939. Nygren-Klostersamlingen, Statens musiksamlingar,  
      Stockholm. Fetstil original. 
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Det ”sunda och enkla livet” kombinerat med skönhetsupplevelser och enkel kamratlig 

samvaro kom att bli Karls bärande idé. Kloster blev en livsstil för Karl. Han var fullt på det 

klara med vilken betydelse hans pionjärarbete hade, och visste från början att han måste satsa 

på något annorlunda, och på ett helhetskoncept, om han skulle nå framgång. Avsaknaden av 

egen familj kan ha påverkat uppbyggnaden av programmet för röstskolan. Kloster-gästerna – 

eller eleverna – blev hans familj, förutom naturligtvis brorsönerna.  

 

I Klosters efterföljd   
Varför sångundervisningen efter hand gick över till talteknik och därtill hörande ämnen beror 

till en del på att ämnet röstvård blev ett etablerat ämne inom sångutbildningen vid 

musikhögskolor och folkhögskolor, samt det ökade antalet specialiserade och organiserade 

sångpedagoger.  

        Svenska Sång- och Talpedagogförbundet bildades 1933 för att säkra kvaliteten inom 

sångundervisningen samt hjälpa till att tillvarata sångpedagogernas intressen i fråga om löner 

och anställningar. Åke Nygren var SSTPF:s sekreterare under ett antal år. Inom föreningen 

har hållits och hålls fortfarande en mängd kurser i röstvård.133 

        Röstfrämjandet som startade 1990 är en organisation som tillvaratar samma intressen 

som Klosters Röstskola. I sin programförklaring talar man till i stort sett samma målgrupper 

som under Karls tid och i nästan identiska ordalag som i Karls prospekt. Moderniseringen 

består i att föreningen också vänder sig till TV- och radiointervjuare och andra medieartister. 

Röstfrämjandet vill värna om den allmänna rösthälsan i landet och propagerar för mer 

förebyggande röstvård i utbildningar och yrkesliv.134 

        Den typ av sångundervisning och röstvård som Karl startade i sitt sånginstitut 1903 och 

utvecklade på Kloster äger alltså fortfarande sin giltighet. 

 

 

 

 

 

                                                
133 Liljefors, M., ”Svenska sång- och talpedagogförbundet”, art. i Musikrevy nr 8, 1968. 
134 Röstfrämjandets hemsida www.rostframjandet.se. 
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Otryckta källor 
Statens Musiksamlingar, Musikmuseet, Stockholm 

Karl Nygren-Klostersamlingen 

Personliga handlingar, brev, foton 

 

Sveriges Radios Dokumentarkiv 

Manuskript till radiouppläsningar 

 

Intervjuer 

Per Nygren, Bromma, hösten 2005  

Lars Odelgård, Alvesta, 17.10.05 

Monica Gårdebäck, Sicklastrand, 8.1.06 

Birgitta Ristare, Solna, 8.1.06 

 

Telefonuppgifter 

Anna Sundqvist, Vejbystrand, 1.10.05 

Elisabet Johansson, Ljungby, 18.10.05 

Dramatens Arkiv, Stockholm, 26.1.06 
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Folke Bohlin, Lund, 6.8.05 

Jill Olausson, Svenska Rytmikpedagogförbundet, Stockholm, 3.1.06 
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Småtryck 

Klosters Röstskola. Prospekt (kursbeskrivningar, broschyrer) utgivna av Nygren-Kloster 

1924-1936, samt av Carl-Johan och Per Nygren 1993. Statens Musiksamlingar, Musikmuseets 

Nygren-Klostersamling, Stockholm, samt i privat ägo. 

Wexiö Högre Allmänna Läroverks katalog höstterminen 1890 samt vårterminen 1891. 
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Fonogram 

EMI:s Centenary Edition: CD-samling med historiska inspelningar 1897-1997. 

               Skivnummer 7243 566182. 

Grammofonskivan 100 år i Sverige. Albophone ACD 99115. Arkivet för ljud och bild 1999. 

Carl-Michael Bellman. Musica Sveciae MSCD 420-421. 1992. 

Kom hör min vackra visa. Minnesprogram om Olle Nygren, Sveriges Radio P2, 22.3.1992. 

               Red. Peder Svan. 

 

Elektroniska källor 
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www.rostframjandet.se 
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           Stockholm. 

Artikel om Alfred Brock (osignerad) 1957. Tonkonsten bd 1.  Stockholm. 

 

Korta tidningsartiklar, recensioner och nekrologer enligt referens i texten ur följande 

tidningar: 

Aftonbladet 

Dagens Nyheter 

Kronobergaren 

Smålandsposten 

Stockholmstidningen 

Växjöbladet 
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Sånger med pianoackompanjemang utgivna på 

 
Elkan & Schildknechts förlag      Eget förlag 

1.   Flickan i kryddbo’n       10.  Ballad 
      Text: Prins Wilhelm              Text: Karl Nygren-Kloster
  
2.   Hade jag inte dig                            11.  Där nere på Malagas blänkande  
      Text: Prins Wilhelm                                                            kaj 
                                                                                                  Text: Prins Wilhelm  
3.   Herr Lager och Skön Fager                                              
      Text: Gustaf Fröding         12.  En liten visa om s.k. kärlek 
                                                        Text: Karl Nygren-Kloster 
4.   Kyrktuppen 
      Text: Bo Bergman                        13.  Höstvisa 
                                                             Text: Greta Nygren-Hedqvist 
5.   Mademoiselle Rococo 
      Text: Mikael Lybeck          14.  Maja Hönstjuf 
                                     Text: E.A. Karlfeldt 
6.   Novellen 
      Text: Prins Wilhelm         15.  Marie nyckelpigas bekymmer
                 Text: Anna Maria Roos            
7.   Positivvisa 
      Text: Bo Bergman         16.  När Skönheten kom till byn 
                                                             Text: Nils Ferlin 
8.   På väg 
      Text: Prins Wilhelm                                                       17.  Skogsrån 
                                                           Text: Gustaf Fröding  
9.   Stadens Löjtnant    
      Text: Gustaf Fröding                
             
      

Andra förlag 
 
18. Jutta kommer till folkungarna           20.  Dulgt Kjærlighed 
      Text: W. von Heidenstam                 Text: B. Björnson 
      Förlag: Eremitens förlag                 Förlag: Int. Musik Sortiment

                København 
 
19. Den vackraste visan om kärleken                                    21.  Sagoförtäljerskan 
      Text: Ture Nerman                                       Text: Gustaf Fröding                     
      Förlag: Emil Carelius                   Förlag: Abr. Lundkvist 
 

22. Ack om jag vore kung 
Text: Frans G. Bengtsson 
 Förlag: Nordiska Musikförlaget 
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Byggnaden till höger på bilden kallades för Ottesången, eftersom man därifrån i ottan 
kunde se solen gå upp i öster och lyssna till fåglarnas morgonsång. 

 

 
 

Musiksalen på Kloster. 
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Rytmik- och avspänningsövningar. 
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Karl Nygren Kloster tillsammans med sin kusin Ingrid Bergman. 


