
Den unika Ella Music-utbildningen för kvinnor 
och transpersoner som har funnits sedan 2004 
vid Gotlands Folkhögskola i Fårösund hotas att 
läggas ner efter ett nytt budgetförslag. Ett be-
slut som kommer att ha förödande konsekven-
ser för Gotland invånare, Gotlands kulturliv och 
Sveriges musikbransch.

Måndagen den 18 november antogs Alliansens 
budgetförslaget för 2020 i Gotlands regionfull-
mäktige. En budget som innehåller en nedskär-
ning för Gotlands folkhögskola med 3,5 miljoner. 
Via radions direktsändning fick allmänheten veta 
att för att klara denna nedskärning fanns det för-
slag på att lägga ner ett antal populära och viktiga 
utbildningar på skolan, bland annat Ella Music.

Ella Music är den enda utbildningen i sitt slag i Sve-
rige, en musikutbildning för kvinnor och transper-
soner med inriktningar inom pop och rock samt 
filmkomposition, som kämpar för en jämställd och 
jämlik musikbransch. Ella utbildar framtidens pro-
fessionella musiker, ljudtekniker, musikproducen-
ter och filmkompositörer. Dess betydelse för jäm-
ställdheten i Sveriges musikbransch är stor. Både 
för enskilda verksamma musiker och som platt-
form för påverkansarbete och kunskapsspridning.

Unik musikutbildning på Gotland hotas av nedläggning

Men Ella Music är också en fristad för kvinnor- och 
transpersoner där deltagarna ges möjlighet att ut-
vecklas personligt såväl som musikaliskt. Där de 
kan ta plats i en trygg atmosfär, där identitet och 
läggning normaliseras och får uttryckas fullt ut, 
och där psykisk ohälsa inte tabubeläggs.

Nedläggningen av Ella Music kommer att ha förö-
dande konsekvenser för Gotlands kulturliv, som re-
dan har dränerats på ett antal konstnärliga utbild-
ningar de senaste åren, men också för landsbygden 
på norra Gotland. Inte minst kommer Sveriges hela 
musikbransch att tvingas ta flera steg tillbaka i ut-
vecklingen mot en jämställd musikbransch. 

Studerande, nuvarande och tidigare, samt lärare 
på Ella Music har tillsammans med kulturperson-
ligheter och upprörda Gotlandsbor sedan beske-
det kom startat en Facebook-grupp, allt för att 
försöka förhindra nedläggningen av utbildning-
en. En namninsamling är påbörjad och i skrivande 
har över 2000 personer skrivit under. Det kommer 
även att arrangeras en manifestation mot ned-
skärningarna i Visby söndagen den 8 december kl. 
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https://gotlandsfolkhogskola.se/kurser/ella-music
https://www.facebook.com/groups/radda.ella/
https://www.skrivunder.com/radda_ella_msic_education
https://www.facebook.com/events/543750753129440/
https://www.facebook.com/events/543750753129440/
https://www.facebook.com/events/543750753129440/


Det hela började i slutet av 90-talet då Lise Axel-
son, Ella Musics grundare och linjeledare, fick ett 
jämställdhetsuppdrag från Länsstyrelsen Gotland 
med målgruppen unga kvinnor. Lise bestämde sig 
omgående för att inrikta sig på musikbranschen, 
som hon upplevde behövde förändras från grun-
den.

Under många år genomförde Lise flera olika projekt 
för tjejer och unga kvinnor som ville musicera och 
lära sig mer om musikproduktion och ljudteknik.

När Gotlands folkhögskola 2003 skulle expande-
ra till Fårösund såg Lise chansen och kontaktade 
skolans ledning som var mycket positiva. Höstter-
minen 2004 skrevs musikhistoria när Ella Music 
startade en pop- och rockutbildning för endast 
kvinnor. 

2018 utökades Ella Music med ytterligare en inrikt-
ning, Ella Composer, där fokus ligger på att skriva 
musik för film och media.

Under Ella Musics första 15 år har utbildningarna 
haft närmare 270 studerande.

Historien om Ella Music



Vad vi kan säga med all säkerhet är att vi varken 
hade funnits eller varit där vi är idag utan Ella Mu-
sic. Ella är en unik utbildning som inte finns någon 
annanstans och som har varit helt avgörande för 
vår framtid. Utbildningen gav oss verktyg och 
möjligheter; praktiska och tekniska kunskaper och 
varje student en känsla av att just deras plats på 
musikscenen är minst lika viktig som alla andras, 
något som har varit helt avgörande för att våga 
satsa på musiken trots att normen talar om att du 
ska göra helt tvärtom.
   Vi i MaidaVale hoppas att Gotlands politiker in-
ser att deras beslut är förhastat och kommer att 
bli kostsamt, för kulturen, bygden och musikbran-
schen. De borde vara stolta och tacksamma för 
allt arbete som gjorts av Lise Axelson och hennes 
medarbetare och allt som utbildningen har lett till.
Johanna Hansson i bandet MaidaVale nomi-
nerade till P3 Guld 2019 och med spelningar 
runtom i hela Europa.

Sagt om Ella Music och hotet om en nedläggning

Det känns oerhört viktigt att kommande genera-
tioner också ska kunna få ta del av en sådan här 
typ av utbildning, så att vi kan fortsätta att för-
ändra musikbranschen till något bättre. Som icke-
straight känns det dessutom tryggt att kunna vara 
helt öppen under sin utbildning, sådana miljöer är 
tyvärr sällsynta men väldigt viktiga för att skapa en 
tryggare värld för oss HBTQIA+personer.
Elvira Granberg, Ella Music.

Att Ella Music ska läggas ner är inget annat än 
fullständigt vansinne. Jag gick linjen för några år 
sedan och har sedan dess jobbat som frilansande 
musiker och är nu blivande musiklärare. Jag har åkt 
på en stor turné i USA med världsartisten Jens Lek-
man och det hade aldrig varit möjligt utan min tid 
på Ella. Lise Axelsons arbete som linjeledare på Ella 
är unikt. Det är så oerhört viktigt med mötesplatser 
där alla får mötas på lika villkor oavsett bakgrund. 
Jag hoppas verkligen att politikerna tänker om. 
Hanna Westberg, Ella Music 2012-2014, musiker 
och blivande musiklärare.

Ella Music förändrade mitt liv och fick mig att flytta 
till Gotland! Jag är fortfarande gotlandsbo, musiker 
och jobbar numera inom kulturen på Gotland. Att 
lägga ned en sådan här utbildning går emot allt vad 
politiken på Gotland egentligen kämpar för: mer 
kultur på landsbygden, jämställdhet och att få fler 
unga att flytta hit. Ella Music är en unik utbildning 
i Sverige som vi borde vara stolta över. Att ta bort 
ännu en konstnärlig utbildning på Gotland kom-
mer att få förödande konsekvenser för kulturlivet.
Annika Wassén, Ella Music 2004-2006.

Jag sökte mig specifikt till Ella Music eftersom jag 
är transperson och ville ha en trygg miljö att hålla 
på med musik i. Och det visade sig vara ett bra val, 
för Ella är den bästa, mest öppna miljön för mig 
som transperson som jag någonsin upplevt. Det är 
helt unikt i känslan av att vara här.
Isac Bergendahl, Ella Music.

Ella Music är en unik musikutbildning, den enda 
i sitt slag. Men också en levande mötesplats där 
människor startar samarbeten för livet, samarbe-
ten som inte annars hade ägt rum. Många stude-
rande, om inte alla, blir Gotlänningar i hjärtat och 
en del av dem stannar dessutom kvar här och fort-
sätter verka inom det Gotländska kulturlivet. För 
Gotland och gotlänningar är Ella något att vara 
stolta över. Men utbildningen påverkar inte bara 
ön, ringarna på vattnet sprider sig långt utanför 
Gotlands norra sida vidare in hela landets musikliv 
och är en positiv kraft för jämställdhet och inklu-
dering i musikbranschen. 
   ”Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och 
magiska plats” lyder Region Gotlands vision för 
2025. Ella är utan tvekan en av de mest kreativa 
och magiska platserna på Gotland, som berikar 
både Fårösund och hela ön. Det vore tragiskt om 
den platsen försvann. 
Edward Forslund, lärare på Ella Music 2004-
2007, idag nationell musiksamordnare på
Studieförbundet Vuxenskolan och musiker.

https://www.maidavaleband.com/


När jag fick veta att utbildningen hotas av nedlägg-
ning blev jag illa till mods. Det här är ett sådant 
bakslag för Gotland men också för hela Sverige, 
att inte beslutsfattarna förstår det förvånar faktiskt 
mig. Utöver att bli bättre på mitt huvudinstrument 
så var det faktiskt på Ella Music som jag började 
intressera mig för landsbygdsutveckling. Jag har 
efter min tid i Fårösund arbetat med att få unga att 
engagera sig i utvecklingen av sin bygd. Jag är helt 
övertygad om att tillgång till utbildning och kultur 
är en förutsättning för att få unga att vilja bosätta 
sig på mindre orter. 
Julia Falkman, Ella Music 2005-2006, idag lands-
bygdsutvecklare och kommunikatör i Skåne.

Sagt om Ella Music och hotet om en nedläggning forts.

Om Ella Music skulle läggas ned är det ett stort 
bakslag för arbetet mot en mer jämlik musikscen 
och filmbransch. Jag ser följande konsekvenser vid 
en nedläggning:  Unga tjejer och transpersoner får 
ej chansen att lyssna på och bli inspirerade av våra 
deltagare. Färre kvinnor och transpersoner kom-
mer få möjligheten att utbilda sig till musiker eller 
i musikkomposition för film och media. Kulturlivet 
på Gotland, i synnerhet norra Gotland blir fattiga-
re och mindre jämlikt. Då våra deltagare kommer 
från hela Sverige, får en nedläggning rikstäckande 
konsekvenser.
Lotta Partapouli, lärare på Ella Music, gitarrist 
och frilansmusiker.

Ibland är människor mer rädda för sin styrka än för 
sin sårbarhet. Lärarna på Ella Music har under lång 
tid utvecklat pedagogiska strategier för att hjälpa 
konstnärer att utvecklas som sannolikt är unika i 
hela världen. Att låta denna kunskap skulle gå om 
intet på grund av kortsiktiga ekonomiska ställ-
ningstaganden skulle innebära en tragedi.
Sofia Gabinus, psykolog och före detta 
studerande.

En nedläggning av Ella Music och andra hotade 
linjer på Gotlands Folkhögskola vore inget annat 
än en katastrof, av flera skäl.
   Politiken på Gotland lyfter i samtliga utvecklings-
planer vikten av att stärka landsbygden samt  ar-
betet med ungdomar och unga vuxna. En ned-
läggning skulle gå stick i stäv mot vår regionala 
utvecklingsplan. I den talar vi om hur vi ska säkra 
vår bygds överlevnad genom att underlätta för 
människor att kunna bo, leva och verka här. Att 
verka för ett levande näringsliv och  att fortsätta 
utveckla besöksnäringen. Folkhögskolan skapar 
arbetstillfällen, de studerande köper lokala tjänster 
och produkter. Många blir också långtidsbesökare, 
där vissa väljer att stanna kvar, eller att komma till-
baka senare i livet. En eventuell konsekvensanalys 
av dessa nedläggningar hade sannolikt visat på 
stora förluster, kanske större förluster än vad vi kan 
föreställa oss.
   Nedläggning av välfungerande utbildningar är 
inte hållbart på längre sikt. När vi i När vi i KUNO, 
Kulturförening Norra Gotland, får komma med in-
spel till en kommande kulturstrategi så nämner vi 
två livsviktiga komponenter för ett levande kultur-
liv: kulturskolans närvaro i landsbygdsskolorna och 
Ella Music på Folkhögskolan.
   Jag undrar, har man ens försökt att hitta andra 
lösningar på besparingskraven? Behöver skolan 
locka fler sökande, kan man få ner lokalhyran un-
der en viss period eller går det att spara in på an-
dra områden? Sett utifrån  ett längre perspektiv, 
om vissa linjer på Folkhögskolan läggs ner, så finns 
det en stor risk att skolan inte orkar med mycket 
längre. Så småningom kommer kanske även andra 
linjer tvingas läggas ner. Det vore en ren katastrof, 
för hela Gotland. 
Anki Boman, näringsidkare inom turism och 
besöksnäring, ordförande i KUNO – Kultur- 
förening Norra Gotland, ideell gymnastik- 
tränare, trebarnsförälder och Fårösundsbo.



 Musiker och artister

Ett urval av artister och musiker som har stud-
erat på Ella Music:

MAIDAVALE (STHLM)
Sofia Ström, Matilda Roth, Linn Johannesson, 
Johanna Hansson
NIGHT VIPER (GBG) 
Jonna Karlsson
INDIE KID AURELIA (UMEÅ)
Amanda Lindberg
NIGHTBIRD (HELSINKI, FIN)
Anna-Stina Jungerstam
LOUISE LEMÓN (UPPSALA/BARCELONA)
Malin Gadeborg
KÖNSFÖRRÄDARE (LULEÅ)
Alina Björkén
NIGHTMÄRR (GBG)
Liv Platzer
KAAIN (VAASA, FIN)
Julia Åman
ALTONA (MALMÖ)
Emelie Kristoffersson
JENS LEKMAN (GBG), BROR GUNNAR JANSSON 
(GBG), LES FILM (GBG)
Hanna Westberg
HEIRA (STHLM)
Lovisa Hellsten
IDA ANDERSSON BAND (VISBY)
Linn Klintberg
SKIFTANDE ENHETER (GBG), MONOKULTUR (GBG)
Elin Finnsdotter Engström
OTID (MALMÖ)
Sofia Gabinus, Amanda Ahlerup 
DEVIL’S IVY (GOTLAND)
Yasmine Tahar, Alma Dahlström, Julia Tengelin, 
Felicia Godman
NATTMARA (STHLM)
Hanna Jägerberg, Madeleine Tönder Filipsson
ST ANDREAS (STHLM), WILDERNESS (STHLM)
Lovisa Lindström
MUD WALK (GBG)
Johanna Bayard, Jonna Karlsson, Anna-Stina 
Jungerstam, Liv Platzer, Stina Årman Assargård

COSMIC BLONDE 
Hanna Westberg, Emma Öberg, Amanda Ahlerup
AKKAH (STHLM)
Jonna Wikblad
FALKEN (GBG)
Anna Falk, Tuva Ljung, Lovisa Grahn
SAINTS OF GOLD (US)
Olivia Buchanan, Lexis Buchanan
FRANCIS (FALUN)
Petra Mases

Här kan du läsa flertalet artiklar om och intervjuer 
med tidigare deltagare på Ella. Om studietiden, 
utbildningen och mycket mer.

Ella Music i media

MaidaVale

http://www.facebook.com/maidavaleswe
http://www.facebook.com/nightviper 
https://www.facebook.com/indiekidaurelia/
http://www.facebook.com/nightbirdishere
http://www.louiselemonmusic.com/
http://www.facebook.com/konsforradare 
https://www.facebook.com/nightmarrgbg/?ref=py_c
https://www.facebook.com/kaainmusic
https://www.facebook.com/altonamusic/
https://www.facebook.com/igryningen
https://www.facebook.com/brorgunnarjansson/
https://www.facebook.com/brorgunnarjansson/
https://www.facebook.com/LesFilmsMusic/
https://www.facebook.com/hearheira/
https://www.facebook.com/IdaAnderssonBand/
https://skiftandeenheter.bandcamp.com/
https://monokultur.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/otidband
https://www.facebook.com/devils.ivy.theband/
https://www.facebook.com/nattmaratheband/
http://www.facebook.com/standreasband
http://www.facebook.com/wldrns
http://www.facebook.com/mudwalkswe
http://www.facebook.com/cosmicblonde
http://www.facebook.com/akkahband 
https://www.facebook.com/falkengbg
https://www.facebook.com/saintsofgold
https://www.facebook.com/pg/francisishere
https://gotlandsfolkhogskola.se/innehall/50-puffar/240-ella-media


Kontaktpersoner

Kontakta gärna någon av följande personer för 
mer information om Ella Music eller synpunkter 
om en eventuell nedläggning:

Lise Axelson
Grundare och linjeledare på Ella Music
070-294 22 31, lise.axelsson@gotland.se

Rebecka Rolfart
Musiker och kompositör, studerande 
på Ella Composer
072-253 76 37, rebecka.rolfart@edu.gotland.se

Jasmin Khan
Nuvarande studerande på Ella Music åk 2
076-130 15 92, jasmin.khan@live.se
 

Isac Bergendahl
Nuvarande studerande på Ella Music åk 1
070-796 84 77, isac.bergendahl@edu.gotland.se

Edward Forslund
F.d. lärare på Ella Music, musiker och nationell 
musiksamordnare och utvecklingsledare på 
Studieförbundet Vuxenskolan 
073-670 53 63, info@edwardforslund.se

Julia Falkman
Studerande på Ella Music 2005-2006
073-653 14 00, jfalkman@gmail.com 

Elvira Granberg
Nuvarande studerande på Ella Music 
076-552 97 06, elvira.granberg@edu.gotland.se


