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Ordföranden har ordet

Nu har höstterminen startat på skolor och universitet – så också på Högskolan för scen och 

musik. Artistens vänners styrelse träffades i augusti och kunde från HSM:s publika program 

välja ett antal intressanta konserter och föreställningar som vi kan ansluta våra 

medlemsträffar till. Det blir romanser, orkestermusik och opera, och därutöver ett 

specialarrangemang med kammarmusik för Artistens vänner. 

Vi kommer att träffas fyra gånger. Vid två tillfällen kommer vi att vara på Artisten som 

vanligt, men vid de två andra tillfällena kommer vi att träffas på Jonsereds herrgård 

respektive Göteborgs konserthus. På Jonsereds herrgård kommer någon enklare förtäring att 

erbjudas, och vi hoppas att kunna erbjuda något liknande på konserthuset. Ytterligare 

information ges i samband med inbjudningarna till respektive medlemsträff.

Det känns spännande att i höst göra något lite annorlunda än det vanliga. Under den 

ombyggnad av Artisten som kommer att ske de närmaste åren kommer vi förmodligen att vid 

fler tillfällen träffas på andra platser än Artisten.

Bengt-Ove Boström

Jonsereds herrgård

Artistens vänners första träff i höst kommer att 

äga rum på Jonsereds herrgård, och där kommer 

vi bland annat att få njuta av kammarmusik. Det 

är inte första gången det spelas kammarmusik 

där. Allt sedan Göteborgs universitet startade sin 

verksamhet på herrgården hösten 2004 har det 

anordnats konserter tillsammans med Högskolan 

för scen och musik, i första hand kammarmusik, 

men även världsmusik. Det är också troligt att 

det spelats kammarmusik där under tidigare 

epoker.
Foto: Håkan Berg

Jonsereds herrgård har en lång historia. Den sträcker sig ända tillbaka till medeltiden.   

Jonsered var då ett kronogods, ett säteri som tillhörde staten. Den moderna historien kan sägas 

ha inletts på 1830-talet när William Gibson och Alexander Keiller köpte säteriet. De grundade 

efter ytterligare något år det som så småningom skulle utvecklas till en av Västsveriges mest 

betydande industrier, textil- och verkstadsföretaget Jonsereds Fabriker. Själva herrgården blev 

tjänstebostad för chefen där, först Keiller, sedan Gibson. 1839 gick de skilda vägar.           
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Jonsereds herrgård, fortsättning

https://www.gu.se/jonsereds-herrgard

https://www.gu.se/jonsereds-herrgard/om-oss/herrgardens-historia

http://gamlagoteborg.se/2014/05/07/gibson-jonsered/

Från 1950-talet har det bedrivits olika verksamheter i herrgårdsbyggnaden. Från 1983 och 20 år 

framöver bodde professor Paul Åström och hans hustru Elisabet Åström i herrgårdsbyggnaden, 

och bedrev där förlagsverksamhet. Paul Åström var professor emeritus i antikens kultur- och 

samhällsliv, och hade verkat som arkeolog i flera Medelhavsländer.

Vid årsskiftet 2003-2004 förvärvades Jonsereds herrgård av Wallenstams AB, och efter 

renovering används herrgårdsbyggnaden numera av Göteborgs universitet för seminarier och 

konferenser av gränsöverskridande slag. Med utgångspunkt i forskning och utbildning träffas här 

människor från alla samhällsområden för att i ett öppet samtalsklimat gemensamt formulera 

samtidens utmaningar. Här arrangerar universitetet även konserter, utställningar och andra 

kulturarrangemang. Sedan 2008 ägs fastigheten av Partillebo AB.

Hur var det då med kammarmusiken? Jo, under särskilt en epok hade kulturen en stark ställning 

på Jonsereds herrgård. När Jimmy Gibson och hans hustru Lizzie Waern i början av 1900-talet 

bodde där gästades de av många kulturpersonligheter – Ellen Key, Rainer Maria Rilke,          

Dan Andersson, Wilhelm Stenhammar, Carl Nielsen, Jean Sibelius och säkert fler. Man kan se på 

gamla foton att det fanns en flygel i herrgården, och det är väl tänkbart att till exempel            

Wilhelm Stenhammar ibland satte sig vid den i samband med sina besök. Och nog borde Lizzie 

och Jimmy, med sitt kulturintresse, i samband med sina kultursalonger ha ordnat framträdanden 

med just sådan musik som är skapad för herrgårdsmiljöer – kammarmusik.

Mer att läsa om Jonsereds herrgård:

Höstens program för Artistens vänner

Som vanligt kommer vi att träffas i anslutning till konserter och föreställningar med studenter 

från Högskolan för scen och musik. Denna höst kommer vi dock att vid ett par tillfällen träffas 

på andra platser än Artisten. Ytterligare information kring de olika arrangemangen lämnas i 

samband med inbjudan.

Onsdag den 28 september kl 14-17

Kammarmusik m.m. på Jonsereds herrgård

Besök på Jonsereds herrgård, där vi får såväl herrgården som Göteborgs universitets 

verksamhet där presenterad för oss. Det blir också kammarmusik i just en sådan miljö som 

kammarmusik är skapad för. 

Arrangemanget inleds med kaffe/te och smörgås kl 14.30, men om ni kommer kl 14.00 så kan 

ni först titta runt lite i herrgårdsbyggnaden på egen hand.

Torsdag den 27 oktober, kl 18-19

Romanskonsert

Romanser och lieder ur bland annat den svenska, franska och tyska repertoaren med studenter 

från årskurs två på kandidatprogrammet i opera.

Lokal: Ohlinsalen på Artisten

Efter konserten blir det medlemsträff på Artisten.

https://www.gu.se/evenemang/romanskonsert

Sonen David Gibson lät riva den gamla herrgårdsbyggnaden, och 1868 stod den nya färdig.     

Flera generationer Gibson har sedan bott i herrgårdsbyggnaden och lett verksamheten vid 

Jonsereds fabriker, en verksamhet som dock inte längre existerar.

https://www.gu.se/evenemang/romanskonsert
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Torsdag den 15 december kl 18-20

Operaföreställning: Hans och Greta 

Studenterna på masterprogrammet i opera, årskurs två, i den klassiska operan Hans och Greta 

av Engelbert Humperdinck. Föreställningen sjungs på tyska. 

Efter föreställningen blir det medlemsträff på Artisten.

https://www.gu.se/evenemang/hans-och-greta

Den som vill kan redan nu köpa biljetter till konserterna den 27 oktober och 18 november. Till 

operaföreställningen den 15 december går det ännu ej att köpa biljetter, men kontrollera gärna 

då och då om möjligheten dyker upp. Till besöket på Jonsereds herrgård anmäler ni er när 

inbjudan kommer.

Höstens program, fortsättning

Göteborgs internationella orgelfestival
12-23 oktober 2022

Röster

Festivalledningen sänder följande hälsning:

I programmet medverkar både lärare och studerande vid HSM

För hela programmet se www.organacademy.se

”Välkomna till årets orgelfestival! Årets tema RÖSTER går som en röd tråd genom 

programmet. Göteborg har en unik samling orgelinstrument som alla talar med sina egna 

distinkta röster. I programmet finns förstås den mänskliga rösten representerad med körer och 

sångare, men vi lyfter också fram röster ur musikhistorien som av olika anledningar inte 

brukar höras. Det blir bland mycket annat musik i mötet mellan judendom och kristendom, 

tonsättningar av kvinnliga kompositörer och ett samiskt rekviem. Vi uppmärksammar också 

särskilt jubilarerna César Franck och Johann Kuhnau. Kom och bli inspirerad av musik från 

medeltid till idag!” 

Fredag den 18 november kl 18-20

Orkesterkonsert

University of Gothenburg Symphony Orchestra gästspelar på Göteborgs Konserthus med 

musik av Kraus, Prokofjev och Hensel.

Styrelsen planerar att anordna en medlemsträff före konserten någonstans i Göteborgs 

Konserthus lokaler. Räkna således med att komma till konserthuset minst en timma före 

konsertens början. Vi återkommer med ytterligare uppgifter om arrangemanget.

https://www.gu.se/evenemang/orkesterkonsert-kraus-prokofjev-och-hensel

https://www.gu.se/evenemang/orkesterkonsert-kraus-prokofjev-och-hensel

