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Ordföranden har ordet

Vår förening bär ju namnet ”Artistens vänner”, men alla känner säkert till att den 

institution vi vill stödja egentligen heter ”Högskolan för scen och musik” (HSM). 

”Artisten” är det officiella namnet på HSM:s byggnad vid Fågelsången, men 

”Artisten” har också kommit att bli ett smeknamn på institutionen HSM. Det man 

tycker särskilt mycket om ger man ju ofta smeknamn som är lättare att använda än 

officiella och mer utförliga namn. Ungefär så tänkte också vi när vi antog vårt 

föreningsnamn. Vi tycker ju om HSM och dess verksamhet, och det hade blivit 

språkligt tungt att foga ”vänner” till skolans officiella namn.

Artistens vänner konstituerades som ideell förening vid ett möte på Artisten med ett 

tjugotal intresserade den 16 november 2015. Vi har således just haft vårt 

femårsjubileum. På grund av pandemin fick dock det jubileet passera obemärkt.

Högskolan för scen och musik hade funnits i tio år när vår förening startade sin 

verksamhet, men de olika utbildningarna hade naturligtvis funnits mycket längre. 

HSM bildades 2005 genom en sammanslagning av de tre universitetsinstitutionerna 

Musikhögskolan, Teaterhögskolan och Operahögskolan. Redan från 1992 var de dock 

samlade i det då nybyggda huset Artisten. 

Musikhögskolans rötter kan ledas tillbaka till 1916. Då startade Göteborgs 

orkesterförening (idag Göteborgs Symfoniker) under Wilhelm Stenhammar en 

orkesterskola för att utbilda orkestermusiker för sin egen verksamhet. År 1954 

ombildades orkesterskolan till Göteborgs musikkonservatorium med visst ekonomiskt 

stöd från Göteborgs stad. Efter några år tog staten sitt ekonomiska ansvar och 1971 

fick skolan namnet Musikhögskolan.

Ursprunget till Teaterhögskolan var den undervisning som startade 1941 under 

namnet Maria Schildknechts elevskola. Senare var utbildningen knuten till Göteborgs 

stadsteater för att 1964 bli en fristående högskola för såväl teater som opera – Statens 

skola för scenisk utbildning i Göteborg. 1971 blev skolan en del av Göteborgs 

universitet och bytte namn till Teater- och Operahögskolan. När musikal tillkom tog 

man sig namnet Högskolan för Teater, Opera och Musikal. Institutionen delades 

sedan för en kort period upp i två institutioner – en för talteater och en för 

musikteater.
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Ordföranden har ordet, fortsättning

Artistens vänners stipendiater 2020

Efter rekommendation från HSM:s stipendienämnd har styrelsen i år beslutat tilldela 

två internationella masterstudenter, som på grund av pandemin har fått svårigheter att 

utan stöd kunna genomföra sina utbildningar, var sitt stipendium. De två är Ghazal 

Ramzani och Sebastian Preit. De tilldelas vardera ett stipendium om 10.000 kronor.

Ghazal Ramzani är student vid Masterprogrammet Contemporary Performative 

Arts. Hon bor i Berlin och utför delar av sitt projekt, vilket är grunden för 

utbildningen, där. Ghazal är en frilansande dansare som vid intensiva perioder av 

undervisning reser till Göteborg och bor på olika Air Bnb. Ghazal har visat på ett 

stort engagemang för utbildningen, både i sitt eget arbete och i sitt engagemang i sina 

klasskamraters arbete.

Sebastian Preit är bördig från Patagonien i södra Argentina, men lever nu i 

Barcelona. Han är antagen till HSM:s nystartade internationella masterprogram

Experimental Composition and Creation. Preit är kompositör och pianist och har en 

gedigen CV, med bl.a. beställningar, fonogram, turnéer och har dessutom varit Co-

Founder, Art Director, Art Producer, Music Programmer and Technic Scene Director 

på Rio Negro Philharmonic Orchestra (OFRN) under 2014 och 2015. Sebastian 

ämnar under studietiden vid HSM utforska och iscensätta en opera med utgångspunkt 

från ögonvittnesskildringar från Falklandskriget 1982.

De organisatoriska sammanhangen för dessa olika utbildningar har således 

förändrats över tid, liksom namnen på institutionerna. Ibland har de varit fristående, 

ibland tillsammans med andra verksamheter. Nu ingår de alla i Högskolan för scen 

och musik, som är en del av den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Därmed är vi tillbaka där vi började. HSM har faktiskt bara funnits som 

organisatorisk enhet i femton år, men för mig känns det naturligt att dessa olika 

konstnärliga musik- och scenutbildningar, inklusive lärarutbildningen i ämnena, efter 

en brokig bakgrund numera finns i en gemensam organisation och under gemensamt 

tak – dessutom tillsammans med konstnärlig och vetenskaplig forskning. Artistens 

vänner vill stödja alla dessa skilda verksamhetsgrenar, men också HSM som en 

gemensam och intressant miljö för samarbete och idéutbyte.

I samband med planerade om- och tillbyggnader kommer man under en tid att 

behöva vistas under skilda tak, men när HSM så småningom återförenas kommer 

nya grannar ha tillkommit, nämligen den konstnärliga systerinstitutionen HDK-

Valand. Vilka möjligheter som då uppstår återstår att utforska. 

Bengt-Ove Boström



Ghazal Ramzani presenterar sig själv

Hello, my name is Ghazal Ramzani. First of all I would like 

to thank Artistens vänner from the bottom of my heart for 

selecting me for this scholarship and giving me an additional 

support on my way as an artist.

Some words about me: I perform, teach and create dance. I 

trained in western classical violin, studied philosophy and 

theatre and worked in Iranian exile radios before completing a 

professional dance training in classical Kathak in New Delhi / 

India.

I live between many worlds; my dancing body is the constant 

home which merges all universes I have ever experienced.

Movement is life. Movement is sound, is color, is light; 

Movement is breath. Each person, each event, each emotion 

moves. I come from Iran, a country which lost its dance 

somewhere on the way. I was born a woman, raised up with 

tales which taught I should wait in a corner to be rescued. I 

grew up in a working class family, I had to fight to be a 

dancer. Still have to.

My goals are simple: Unearth Iranian dance which is buried under hundreds of years 

of suppression. Unchain the stories of those women who deserve to be called heroes. 

Create chances for who ever wants to learn dance but has to think about bread first.

Sounds odd, I know. But with the MA program in Gothenburg University I feel I 

stepped in an open and yet professional space, which allows me to speak out the odd 

ideas and try out the strangest things.

Sebastian Preit presenterar sig själv

I would like to deeply thank Artistens vänner for having

trusted me and for supporting my project.

I’m working in the creation of an art reflexion machine with

the ability to show and discuss Political Violence in and

through art, with and from a Latin Americanist perspective.

This machine pretends to show how advanced those “primitive” people are in every

aspect but also wants to put light on the untold history. Untold in America (the

whole continent) and untold in the whole planet.

The intention is to open the eyes, peacefully, of those who do not want or cannot see

what is happening in that “reality”, generally foreign to their own.

A trans-disciplinary way of doing research based on music and sound art (which is

where I think the most interesting part is) can open the door for anyone in any

discipline who wants to turn this world into a fairer place without forgetting that

research must be accessible, understandable and inclusive for people outside the

academic “planet”.

Thanks to HSM this first stage will be possible, and the MFA (Master Fine Arts) in

Experimental Composition and Creation program is, probably, the best in Sweden to

achieve the goal.

Medlemsnytt 2/2020 3(7)



Pandemins effekter för studenterna vid Högskolan för scen och musik

Jag har fått möjlighet att tala med Konstkårens 

ordförande Emma Lindeberg Berglund samt vice 

ordförande Elin Astrid Gustafsson som är anställda på 

80 respektive 50 % för att bevaka studenternas 

intressen inom den konstnärliga fakulteten,  dvs HSM 

och HDK-Valand (Högskolan för konst och design).

Både Emma och Elin examinerades från ämneslärarutbildningen i sång på Artisten för 

ett och ett halvt år sedan.

Den 20/3 stängdes Artisten helt och enbart digital undervisning erbjöds. Efter en månad 

återupptogs den undervisning som svårligen kan göras digitalt vilket utgjorde cirka 50 

% av undervisningstiden. Man tog hänsyn till situationen och använde exempelvis 

plexiglasskivor vid undervisning och  tvättade pianotangenter med sprit mellan de olika 

studenterna. Ensemblespel fick ske med färre deltagare utspridda i stor sal för att kunna 

hålla avstånd. På grund av färre deltagare var man också tvungen att byta repertoar 

vilket medfört merarbete. Studenternas slutproduktioner har inte kunnat spelas för 

publik utan har spelats in och lagts ut på olika digitala plattformar. Både Emma och 

Elin anger att studenterna varit lösningsorienterade och att lärarna gjort ett enormt 

arbete för att kunna övergå till digital undervisning och att man tillsammans fått det att 

fungera i huvudsak bra. Restriktionerna innebär dock att man inte som tidigare kan 

umgås och äta lunch tillsammans. Trots allt är många av examinationerna fortfarande 

igång även om mycket genomförs under stramare former än vanligt.

Konstkåren gjorde redan tidigt enkäter för att efterhöra studenternas problem. 

Svårigheter har varit att inte alla kan öva där de bor och tillgång behövs till 

övningsrum. Publikkontakten som är ett läromål har begränsats till studenter och lärare 

på HSM. Den påtvingade isoleringen har gjort att många mått sämre, framför allt de 

utan personligt nätverk i Göteborg, och via kåren har man försökt kompensera med 

sociala event utomhus och Zoom-möten. Det har också framkommit att den digitala 

undervisningen varit till en fördel inom vissa områden. Att lägga ut slutproduktioner på 

hemsidan har också uppskattats.

Sammanfattningsvis har studenter och lärare på ett föredömligt vis minimerat de 

problem som pandemin orsakat och därtill har lösningarna medfört ett nytänkande som 

gett uppslag till förbättringar av undervisningen för framtiden. Och inga utbrott av 

covid-19 har kunnat kopplas till HSM.

Margareta Lagerkvist
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Magnus Ricklund, pianist och professor i musikalisk 

gestaltning vid HSM, gick i höst i pension efter 40 års

anställning. Innan dess var Magnus under åren 1974 - 1979 

själv student vid dåvarande Musikhögskolan. Efter 

pensioneringen har Magnus och hans fru Kerstin flyttat ner 

till sommarstället i Steninge, Halland. Där skall de bo under 

det år som deras nya hus byggs i närheten. Huset kommer att 

få en annexbyggnad med ett stort musikrum, där de kan 

musicera och kanske ha viss musikundervisning.

Hur började ditt musikaliska liv?

Jag var från 4-årsåldern självlärd gehörspianist och från 7-årsåldern fick jag 

pianolektioner. Vid 11 års ålder började jag spela tvärflöjt och från 13-årsåldern

studerade jag orgel. Mina föräldrar var mycket musikintresserade och tog tidigt med 

mig på konserter med Norrköpings Orkesterförening. Ofta fick jag möta musiker från 

konserterna när orkesterns vänförening hade eftersits i min fars konstnärsateljé.

Efter studentexamen i Norrköping valde du att söka till Musikhögskolan i 

Göteborg

Ett par av mina lärare hade själva studerat vid Musikhögskolan i Göteborg och rådde

mig att söka dit. Jag blev antagen i flöjt och till kyrkomusiker- och

musiklärar-programmen. Mitt val blev kyrkomusikerutbildningen, som erbjöd mycket 

breda och exklusiva studier i orgel, piano, sång, kontrapunkt och dessutom metodik i 

orgel, piano och kör. På något sätt ordnades även undervisning i flöjt, som egentligen 

inte ingick i kyrkomusikerprogrammet. Det var inte så byråkratiskt på den tiden……

Du började studera långt innan huset Artisten fanns

På 70-talet var Musikhögskolan inhyst i flera byggnader bakom 

Konserthuset. Ekmansgatan 7 (det röda huset) var centrum för 

skolan och inrymde bl a skolans expedition och portvakt med 

telefonväxel. Allt var mycket småskaligt och familjärt med en 

välkomnande atmosfär. I de övre våningarna bedrevs 

undervisning i piano och orgel plus viss sång- och 

språk-undervisning. Bl a hade cellisten Guido Vecchi sitt mycket 

lilla undervisningsrum där. 

Vindsvåningen innehöll några övningsrum. I källaren fanns ett par mysiga rum där 

man kunde äta sin lunch och umgås. Husets ljudisolering var kanske inte den bästa, 

men trivseln uppvägde med råge detta. I grannfastigheten, Ekmansgatan 3, bedrevs 

undervisning i sång, kör, dirigering och brassinstrument. Bortom Bachelor's Club på 

Dicksonsgatan 12 hade skolan en fastighet där det undervisades i teori, 

musikhistoria, kammarmusik och slagverk. Där fanns även skolans bibliotek på 

översta våningen.

Under årens lopp, fram till flytten till byggnaden Artisten 1992, utökades skolan med 

flera lokaler allteftersom verksamheten växte. Musikhögskolan hade till sist lokaler 

på 9 adresser, bl a även på Viktoriagatan, Lennart Torstenssonsgatan och i 

Engelbrektsskolan. Det blev mycket transporterande mellan alla lokaler, men det 

gjorde att man fick motion och frisk luft. Så småningom växte dock tanken fram att 

försöka samla alla verksamheter under ett tak. Lösningen blev ombyggnaden av 

Kjellbergska gymnasiet till nuvarande Artisten med stor, pampig invigning 1992 i 

närvaro av Drottning Silvia.



Hur kom du då att börja syssla med din profession som är musikalisk

gestaltning med inriktning instudering?

Ämnet etablerades under slutet av min studietid på 70-talet. Vi studenter skötte i stort 

sett själva att ackompanjera varandra under studierna, utom vid vissa tillfällen då 

timanställda ackompanjatörer anlitades. Eftersom vår tid inte upptogs av datorer eller 

mobiler spelade vi otroligt mycket med varandra på kvällar och övrig ledig tid. Jag 

spelade bl a med några cellister och trumpetare. På ett tidigt stadium upptäckte 

celloläraren Maja Vogl och trumpetläraren Bengt Eklund att jag var extra intresserad 

av att samspela med andra. De tog då med mig på sina lektioner där alla deras 

studenter spelade inför varandra. Det gav mig stor repertoarkännedom och kunskap 

om instrumenten. Förutom dessa instrument var mitt stora intresse att ackompanjera 

sång. Att förena lyrik och musik har alltid varit något som fascinerat mig och fått mig 

att spela med otaliga sångare genom åren. Jag vill särskilt nämna sångerskan

Märta Schéle, som jag under alla år haft ett spännande samarbete med. Bl a gjorde vi 

en lång och spännande resa till Sydafrika där vi både konserterade och undervisade.

Åter till hur ämnet musikalisk instudering kom till

Tanken på att inrätta lärartjänster i musikalisk instudering väcktes i slutet av 70-talet 

hos dåvarande rektorn för Musikhögskolan, Gunnar Sjöström. Hans vision var att en 

sådan lärare från pianot kunde undervisa i form och stil, samspel, intonation mm och 

samtidigt vara en länk till studentens instrumentallärare genom att medverka som 

medmusiker vid lärarens gemensamma lektioner. En mycket speciell fortbildning 

skapades av Gunnar Sjöström där jag, som en av tre handplockade studenter, under 

två år anställdes på halvtid som assistentlärare och på halvtid fick undervisning. Det 

var studier i formlära, kammarmusik, partiturspel mm. Utbildningen kom aldrig att 

införas i kurskatalogen utan bedrevs endast då.

Efter dessa två år utlystes landets två första lärartjänster i musikalisk instudering. 

Tjänsterna lockade till sig många sökande, som fick genomgå omfattande spel- och 

undervisningsprov. Resultatet blev att jag blev innehavare av den ena tjänsten 1980.

Jag minns att några instrumentallärare till en början kände sig främmande för att en 

instuderingslärare skulle "lägga sig i" interpretationsfrågorna. Det skulle för 

studenten bli frustrerande att kanske få olika tolkningsförslag. Det visade sig ganska 

snart att det tvärtom blev till en befrielse för de flesta studenter att upptäcka att det 

inte bara finns en sanning. De tvingades att själva ta ställning och inte bara lyda sin 

instrumentallärare.

I rollen som instuderingslärare får man ständigt jobba med att vara lyhörd för 

instrumental- eller sånglärarens intentioner samtidigt som man står för sin egen 

uppfattning. En annan delikat aspekt på instuderarens roll: Hur skall man agera 

på lektionerna för att förmedla sina kunskaper som lärare, samtidigt som man i 

samspelet med studenten skall vara spelpartner och inte lärare? I våra dagar är 

studenterna mer frimodiga och mindre auktoritetstänkande vilket gör det problemet 

mindre. Man vill ju få studenten att blomma och helst glömma att det är en lärare 

man spelar med.

Hur har utbildningen förändrats under din tid vid skolan?

Jag har varit med om två stora omformningar av skolan. Den första skedde 1977 

under min studietid, då Musikhögskolan genom Högskolereformen uppgick i 

Göteborgs Universitet. Det har enligt min mening varit på gott och ont. Att ingå i ett 

universitet gjorde känslan mer "proffsig" och gav ibland ekonomiska fördelar. 

Samtidigt var vi i fråga om kursplaner mm tvungna att inrätta oss i ett system som 

inte alltid passade en konstnärlig utbildning.

Porträttet, fortsättning
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Den andra stora omformningen skedde efter millenieskiftet då vi genom Bologna-

processen förändrade hela vårt utbildningssystem. All vår verksamhet skulle genom 

detta placeras in på tre nivåer: Grundnivå (Kandidat), Avancerad nivå (Master) 

eller Forskarnivå. Praktiskt innebar det för Musikerutbildningen att vi på tre år 

(kandidatnivå) skulle ge en student det som vi tidigare haft fyra år på oss att göra.



Porträttet, fortsättning

Undervisningen infogades i ett kurssystem som enligt min mening inte fungerar fullt 

ut med hur en konstnärlig utveckling ser ut. Vi tvingades till vissa skrivningar i 

kursplanerna för att våra studenters utveckling som musiker skulle "passa in" i 

systemet. Å andra sidan gjorde Bolognaprocessens system av likformighet i Europa 

att skolan öppnades för en stor mängd internationella studenter. Jag tror att våra

svenska studenter genom detta blev inspirerade och sporrade på många sätt.

Vad ser du fram emot i ditt nya liv som pensionär?

Jag har alltid älskat kammarmusicerandet. Efter mina 46 år vid skolan känns det 

ganska skönt att få dra mig tillbaka och helt själv välja den musik jag vill spela, helst 

ihop med andra.

Avslutningsvis vill jag uttrycka min stora glädje och tacksamhet över att mitt 

musikerliv utspelade sig just på Musikhögskolan/HSM och gav mig så många fina 

möten med kollegor, gästlärare och studenter.

Magnus Ricklund i samtal med Gudrun Piculell

Arrangemang på HSM som ni kan ta del av via Internet
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Via länken https://www.gu.se/scen-musik kommer ni till HSM:s hemsida och kan där 

se vilka arrangemang som framöver kommer att sändas direkt (streamas) via Internet. 

Ni hittar också länkarna till konserterna där. Redan i nästa vecka kommer tre konserter 

att sändas. Det blir brass, musikal och kammarmusik. 

14 dec kl 18-20 – Brass and Winds

Konsert med träblås- och brasstudenter på kandidatprogrammet i klassisk musik och 

masterprogrammet i symfoniskt orkesterspel.

15 dec kl 18-20 – Musikalkonsert

Konserten är examination i vokal gestaltning för kandidatstudenterna i årskurs 1.

16 dec kl 18-20 – Kammarmusikafton

Konsert med studenter från de klassiska musikutbildningarna.

Inspelade konserter

På hemsidan finns också länkar till genomförda arrangemang som har spelats in. Dessa 

inspelningar finns nu på YouTube. På hemsidan finns i skrivande stund länkar till ett 

dussintal sådana inspelningar.

Som vi tidigare meddelat så har HSM en egen ”kanal” på YouTube, och där hittar ni 

ännu fler inspelningar. Kanalen hittar ni här. 

https://www.youtube.com/channel/UCJyUFC7hyQIabTAfV8U-K6A/videos

Slutligen vill styrelsen önska er alla en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi ser fram emot att så snart det blir möjligt 

få träffa er på Artisten igen!

https://www.gu.se/scen-musik
https://www.youtube.com/channel/UCJyUFC7hyQIabTAfV8U-K6A/videos

