'//or man norr om Dalalven ar man bortgl&md.- - *

IRAETS ZORN SKAPAR KULTURSTIPENDIUM
• Tracts Anders Zorn
har hail kallats, bonden
Erik Skogh i Arsunda,
soni sprider kultur fran
sin gamla slaktgard i Berga.
Pa Jugasgarden ar Erik
Skogh lantbrukare, men
en mangsidig sadan. Fiolmusiken ar ett av bans
stora livsintressen. Han
har cyklat runt i bygderna och tecknat upp gamla latar. Men ban skapar
konst ocksa.
Pa kvallar, natter och pa
lediga sondagar skapar
Erik Skogh. Och sa har
ban inrattat ett kulturstipendium for landsbygdens kultu rarbetare.
—- Bor man pa landsbygden norr om Dalalven
ar man bortglomd. Darfor har jag velat skapa en
uppmuntran for folkmusiker och hembygdsforskare, sager Jugas-Erik.
— Sidan 14 —

Stora salen i Jugas-garden i
Berga, Arsunda, har bonden
och konsftntiren Erik Skogh
ft/lit med konst, tavlor, teckningar och bildhuggeriarbeten
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Den btide itergabonden
- en shapande konstnur
Polskan gar pa Jugas!
Erik Skogh i Arsunda ar en mangsidig bonde,
som garna later sin f iol spela gammal folkmusik, som han sjalv upptecknat vid otaliga cykelturer i bygden.
Arsundas fiolkung bor i den gamla Jugasgarden i Berga by, och flera av gardens rum
ar fyllda av konstverk, tavlor och bildhuggeriarbeten. Erik Skogh ar namligen konstnar
ocksa vid sidan av det dagliga knoget med
traktorn och korna i ladugarden.
Erik Skogh — konstnar och bonde.

Polskan gar pa Jugasgarden. Erik Skogh ar en kulturpersonlighet,
riksspclman och konstnar och bonde.

Fantasin arstorhos
Erik Skogh,
en
hackspett som han
huggit i furu pa lediga kvallar och
sondagar.
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Det man skapat ar
kanske inte bara joll
Jugasgarden ligger i Berga by mellan
Framlingshem och Arsunda. Bilarna
dammar forbi pa landsvagen, medan garden ar inbaddad i skarblommiga appeltrad. Den gamla rbdmalade slaktgarden
med gula maskrosor pa gardsplan och
frodiga pelargonier i fonstren bebos av
bondenErik Skogh och hans familj.
Erik Skogh ar lantbrukare och har sa
har pa varen brada tider med varbruk
och vedhuggning. Men han hinner med
mycket annat ocksa, Bergas kulturpersonlighet, Jugas-Erik.
Fiolen hamnar ofta under hakan, och
Erik spelar upp de gamla polskorna efter
Finnfalls-Per-Olof och.andra av bygdens
spelman. Flera rum i huset ar ocksa fulla
av konstnarliga alster, tavlor, teckningar, bildsniderier, smidesarbeten...

• Gammal sldktgard
— Nagra fritidsproblem har jag da inte,
sager Jugas-Erik.
Vid den gamla slaktgarden med anor
fran 1500-talet, den fbrste kande brukaren
hette Jon Olofsson pa kung Sigismunds
tid, star tiden stilla. Langt borta brusar
trafiken, pa fagardsbacken pickar hb'nsen och pa farstubron till timmerborgen
star Erik Skogh.
Han har uranat sig en paus i bondearbetet. Garden har han tagit vid efter
sin svarfar, sjalv ar han Arsundafbdd,
men har tidigare arbetat inom industri
och kontor. Men nu har han lamnat hetsen och jaktet.
Det ar bara vid midsommar som det
blir jaktigt for Jugas-Erik.
— Det ar meningen att vi spelman i
Arsunda ska spela pa midsommarfesten
vid Svens som vanligt, sager Erik. Han
talar ett fint sockenmal, och han berattar
garna om hembygdsforeningens aktiviteter, nagot som ligger honom varmt 6m
hjartat.
— Det behbvs nagra som bevarar och
levandegor det gamla. Bygden ar dod utan
hembygdsvardarna, dar har vi landsbygdens karna.
i

• Riksspeleman
Folkkulturen ar Erik Skoghs brinnande livsintresse.

— I yngre dagar cyklade man ju runt
och tecknade upp gammal folkmusik. Sadana skatter det farms i folkdjupet! Manga av latarna spelar han sjalv med sin
fiol, och riksspelman har han blivit pa
kb'pet. 1943 var han med och bildade
Gastriklands spelmansf orbund.
— Alia mbjliga tillstallningar har man
fatt spela pa, sager Erik. Kryckestatar,
brbllop, danser, men den genuina spelmansmusiken med sin realism ar anda
det f inaste.
Realismen — den aterfinns ocksa i Jugas-Eriks konstnarsskap.
Den gamla slaktgarden, som i respekt
for fadernearvet inte restaurerats sender,
har flera rum bara med tavlor och annan
konst.
Ibland rinner inspirationen till, till och
med da Jugasbonden sitter pa traktorn
och harvar. En konstnarssjal har han alltid varit, den blide Bergabonden, och
varje ar producerar han manga fina alster fran konstnarslyan pa vinden darhemma.
— Det ar mest bildhuggeri numera, berattar Erik. Och sa olja, teckning och
akvarell. Ibland blir det smidesarbeten
ocksa.
Jugasgardens sal pa b'vre botten ar
fullkomligt drankt av konst. Alia bord
och bankar pryds av sniderier och tavlor,
pa alia vaggar hanger det tavlor, ofta i
hemsnickrade ramar.

• Parisstipendium
Erik Skogh ar konstnaren som mest
malat och snidat for sitt eget hoga nojes
skull, bara for att tillfredsstalla sig sjalv,
men for tio ar sedan fick han ett Parisstipendium.
— Det blev en knuff framat. Da fick
man mera tro pa sig sjalv. Med ryggsack
och malargrejor knatade han runt i franska stader och fangade intryck. Parisvistelsen betydde mycket for Arsundabonden,
som sedan dess agnat manga natter och
sondagar at skapandets gladje.
Traets Zorn har han kallats, Erik Skogh.
Och den hederstiteln ar han sjalv mycket
stolt over. Han jobbar valdigt garna med
furan, hugger och formar motiv. Oandliga ar portratten pa gamla Arsundaman,
roliga profiler.
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— Det ar hembygden som jag vill gestalta med min konst, berattar Erik. Jag
gar i skogarna och tar med mig hem
vaxta naturformationer, som gar att forvandla till gubbar.
Gar man runt i Erik Skoghs enorma
konstsamlingar aterfinns t ex prins Eugen skuren i furu, trillingjatten Petrus
Nordin i portrait, och som ett monument over svenske bonden och odlaren
har Erik skapat ett bildverk over sin
egen morf ar.

Egen stiftelse
Nizzamotiv och bilder fran Storsjb'n I
Arsunda — allt finns med i Erik Skoghs
produktion. Han har ocksa fatt ett arbetsstipendium, som han forvandlat till en
stiftelse, som brukar dela ut medaljer
och diplom.
— Min stiftelse for norrlandskt kulturliv for oegennyttigt arbete, som det hogtidligen heter, syftar till att uppmarksamma kulturarbetare pa landsbygden.
Norr om Dalalven glbms manga manniskor som arbetar i det tysta, bort.
Erik Skogh brukar fara runt och hedra folkmusiker, hembygdsforskare och
andra kulturens odalman. Forutom diplom
och en medalj far stipendiaten alltid en
relief i keramik, en kopia av Erik Skoghs
egen huggna bild "Spelmansarvet". Bobergs fajans fick pa sin tid gjuta reliefen.

• Fiolkungen
Han har mang jam i elden, Arsundas
konstnarlige bonde i Berga. Fiolmusiken
ar hans stora intresse, det konstnarliga
skapandet en del av hans liv, lantbruket
och arbetet med myllan hans grand. Han
haller just nu pa med att ge ut ett hafte
med musik av gamla Arsundaspelman,
musik som spelats vid arets fester och
livets hogtider, kryckestatsmusik, gastabudstoner och danspolskor.
Det ar en skapande kraft som bor pa Jugasgarden i Berga, Erik Skogh — konstnar och bonde.
— TORD ANDERSSON

