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Tredjepriset i tävlingen om Skogskyrkogården är i många avseende

lika speciellt som förstapriset. Bakom mottot ”Cumulus” dolde sig

nämligen inte enbart en manlig arkitekt – utan också en kvinnlig

trädgårdsarkitekt: Ester Claesson (1884–1931).
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Efter ett drygt decennium av studier och arbete i Danmark, Österrike och

Tyskland, bl a hos Joseph Maria Olbrich vid konstnärskolonin

Mathildenhöhe i Darmstadt och hos Paul Schultze-Naumburg, hade

Claesson återvänt till Sverige 1913. Under en tid arbetade hon hos Isak

Gustav Clason, men vid tiden för tävlingen hade hon öppnat eget kontor.

Hennes partner i tävlingen var Harald Wadsjö (1883–1945) som hon hade

lärt känna hos Clason. Helt okänd i hemlandet var hon inte trots den

långa utlandsvistelsen. Redan 1907 hade hon presenterats i Idun som

Sveriges första kvinnliga trädgårdsarkitekt; den mediala

uppmärksamheten fortsatte i Deutsche Kunst und Dekoration 1907 och i

The Studio 1912 med betoning på hennes konstnärlighet.

Under hösten 1914 då tävlingsprogrammet presenterades förekom

Claesson regelbundet i pressen. Uppmärksamheten gällde föredraget

”Modern trädgårdskonst” som hon höll i Svenska Slöjdföreningen.

Föredraget föregicks av annonsering och intervjuer i dagspressen, bl. a

av Célie Brunius, och följdes av utförligt referat av August Brunius samt

en ordväxling mellan en ”skolad fackman” som trots att han inte hört

föredraget ville berätta vad han tyckte, och Ester Claesson själv i

Svenska Dagbladet. Föredraget publicerades som ”Om modern

trädgårdskonst” i Ord och Bild och "Om svenska trädgårdar förr och nu" i

Svenska slöjdföreningens tidskrift, båda 1915.

Ritning av Ester Claesson och Harald Wadsjö, från Tidskriften Arkitektur

(då Teknisk tidskrift), 1915.

När tävlingsresultatet offentliggjordes var Ester Claessons namn alltså

rimligen bekant. I Tyskland uppmärksammades särskilt att en kvinna

erövrat tredjepriset. Vad utmärkte då Claessons och Wadsjös

tävlingsförslag? Och kan man se några drag av den ”moderna

trädgårdskonst” som hon hade argumenterat för i sitt föredrag? Förslaget



ansluter med sin allékantade ringgata och de cirkelformade platserna till

samtida stadsplane- och parkideal, men också till begravningsplatsens

diskurs så som den hade formulerats framför allt i Tyskland. Formellt

utformade gravpartier ställdes mot friare former med ett tätt nät av

promenadvägar, längs vilka besökare och begravningsgästerna skulle

styras i sina rörelser genom rummet – det ceremoniella rummet. Här och

där öppnar sig begravningsplatsen med sina tallar och ger rum för t ex

en upphöjd hedersgravplats, kanske också för friluftsbegravningar,

formad av höga klippta häckar. Juryn uppfattade detta parti som särskilt

vackert; Claesson och Wadsjö fick också beröm för en lång siktlinje som

förde till ett begravningskapell. Presentationerna i Arkitektur och Die

Gartenkunst visar att bidraget uppfattades som ”en anläggning efter

antikt mönster” präglat av ”en viss klassisk storslagenhet” med vackra

vidsträckta skogspartier för gravar.

Teckning av Ester Claesson, från tidskriften The Studio, 1912.

Vad betydde då priset för deras fortsatta karriär? Wadsjö hade funnit sin
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Vad betydde då priset för deras fortsatta karriär? Wadsjö hade funnit sin

nisch; han kom att specialisera sig på kyrkogårdar, deras historia och

samtida utformning. Claesson skapade en ännu välbevarad utvidgning av

Solna kyrkogård, men utformade framför allt privata trädgårdar. Bemärkta

personer som Hjalmar Branting, Mauritz Stiller och Erik Axel Karlfeldt lät

Ester Claesson skapa deras egna sköna gröna rum för kontemplation,

skaparglädje och fantasi – moderna trädgårdar för talande tystnad och

levande samtal.
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