
Saxå kammarmuSikfeStival har nått internationellt 
erkännande och ingår numera i det europeiska nätverket för 
kulturfestivaler. Boken om kammarmusiken på Saxå doku
menterar en anmärkningsvärd ansamling musikaliska stor
dåd såväl som Saxå Bruks långa historia. Den kan användas 
som handbok för alla som deltar i den ymniga festivalrörelse 
som berikar vårt kulturliv, inte minst under somrarna.

Saxå kammarmusikfestival
– Till kammarmusikens lov!

»Musiken har    
tagits ut från  
de stora konsert
husens vida est
rader till intima 
vardagsmiljöer,  
 musikerna har 
befriats sina 
frackar och svarta 
klänningar och 
fått fritt spelrum i 
sommarhagen.«

Boken är på  
400 sidor 
i exklusivt 
band, rikt 
illustrerad 
med färg
bilder.



»I salong och bibliotek, i kyrkor och värdshus, i ur och skur har 
den i tre decennier klingat över Bergslagen, musiken från långt 
bortom fordom till strax hitom framtiden. Musik som väckt igen-
kännandets glädje har varvats med uruppföranden av det all-
deles nya. Strängar och stämband har vibrerat, sköna toner har 
strömmat ur felor och strupar, ord har satts till musik, musik till 
ord, sinnen har rörts och livats, bildningen breddats och vän-
skap spirat. Festivalen har gjort avtryck, satt spår i bygd och hos 
människor.«

Så Skriver förre landshövdingen och riksmarskalken 
Ingemar Eliasson i sitt förord om Kammarmusikfestivalen på 
Saxå herrgård i östra Värmland. 
 

i denna bok berättar upphovsmännen Peter Eriksson och 
Carl Jan Granqvist om Saxåfestivalens sällsamma utveckling 
sedan den startade i midsommartid 1986. Efter hand som 
festivalen vuxit har tonsättare som SvenDavid Sandström, 
Daniel Börtz, Anders Hillborg och Katarina Leyman  
bidragit med uruppföranden som de berättar om i denna  
bok, liksom musikvetarna Jan Ling, Greger Andersson, 
Lennart Hedwall, Catharina Dyrssen, Stefan Bohman och 
Curt Carlsson bidrar med sakkunskap från festivalens  
oräkneliga seminarier och föredrag. 

Vi lär oss taffelmusikens traditioner av historikern Dick 
Harrison och folkloristen Christina Mattsson, ty maten 
representeras på Saxå med sina särskilda historiska recept. 
Poesin ligger också ständigt nära i bergslagsbygden, bland 
andra företrädd av skådespelaren Stina Ekblad.



Kammarmusik i herrgårdsmiljö är dock ingen ny idé. 
Musiken hade sin givna plats i de värmländska bruken för 
200 år sedan, och boken ger en fyllig historisk skildring av 
järnbruksdriftens uppkomst och det kulturliv som frodades 
bland brukspatroner och herrgårdsfröknar.

redaktörer Karsten Thurfjell & Peter Eriksson
formgivning Dick Norberg

Boken kan beställas via festivalens epostadress:
info@saxa.se
Priset är 395 kr. Specialpris för vänföreningens 
medlemmar 300 kr. Frakt tillkommer. 
Boken kan också köpas på Vinkällare Grappe, 
Grevgatan 5 i Stockholm.
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