
Göran Månsson & vänner - Ol'Jansa 
 

 
 

Pipspelmannen Olof Jönsson (1867 – 1953) från Härjedalen i mitten av Sverige, eller 
Ol’Jansa som han också kallades, använde sitt instrument, Härjedalspipan, mest för sin egen 
skull, något som var rätt vanligt bland folkliga flöjtspelare. Men Olof och hans musik måste 
ändå ha uppfattats som mycket spännande, ja t.o.m. exotisk, då svensk radio spelade in hans 
låtar vid tre olika tillfällen mellan 1935 och 1951.  
 
Under våren 2017 kommer Göran Månsson tillsammans med Emma Ahlberg, Patrik 
Källström, Karin Nakagawa och Martin von Schmalensee att spela in ett nytt album med 
musik inspirerad av Olof Jönsson. Uppdraget från Svenskt visarkiv och det statliga 
skivbolaget Caprice Records är att göra en nytolkning av de gamla inspelningarna och 
uppteckningarna. 
 
Musiken tas in i nutid och utvecklas genom musiker från olika genrer som inspirerats av 
denna repertoar. Detta är ett gränsöverskridande samarbete med influenser från olika stilar 
som bygger ny musik av den traditionella och ger en ny identitet till instrumentet och dess 
bygd.  
Musikerna kommer från rocken, folkmusiken, klassiska musik och jazzen. Vi får bl.a. höra 
den japanska koton möta den svenska Härjedalspipan i nytolkningar av gamla Ol’Jansa-låtar.  
 
År 2017 är det 150 år sedan Japan och Sverige upprättade diplomatiska förbindelser, samma 
år som Olof Jönsson föddes! På detta album möts bl.a. de båda ländernas musik och 
traditionella instrument på ett sätt som både är nyskapande men också med stor respekt 
och vördnad för Olofs låtar. Göran Månsson kommer med sina medmusikanter att turnera i 
de båda länderna under 2017 och 2018.  



 
 
Medverkande:  

 

Göran Månsson - Härjedalspipa  
Flöjtspelare, uppvuxen i Ånge i Sveriges mitt, som är en av de mest spännande 
och dynamiska flöjtisterna i Sverige. Göran har sin bakgrund i olika pop- och 
rockband men även svensk folkmusik, som har kommit att bli hans signum. Han 
har spelat i allt från folkpopgrupperna Sarek och Nordman till den 
internationellt kända finsk-svenska gruppen Gjallarhorn, Göran Månsson Band 
och flöjttrion Zephyr. Som soloartist turnerar han sedan 2006 regelbundet i 
Japan och är där en av de största akterna inom nordisk folkmusik.  

 
Martin von Schmalensee - bas, gitarr  
Producent för nya albumet med Göran Månsson. Har tidigare belönats med dubbel 
platinaskiva för ”Vapen & Ammunition” med den största popgruppen i Sverige, Kent. Har 
producerat en rad olika artister genom åren, i varierande genrer.  
 

Karin Nakagawa – Koto  
Studerade vid Tokyo University of Arts den traditionella Ikuta-Koto och Jiuta-
Sangen stilen (traditionell 13-string Koto, Shamisen & Japanese singing).  
Efter examen har hon sökt efter nya uttrycksformer genom att arbeta med 
olika musiker från olika fält och utveckla sin egen stil i processen. Idag är hon 
en av de få experterna på 25-strängad Koto tillsammans med den välkända 
japanska professorn Keiko Nosaka (Souju Nosaka).  

 
Emma Ahlberg - Fiol  
Emma är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Sommaren 2010 blev hon 
riksspelman på medelpadslåtar. Emma är medlem i den prisbelönta folkmusiktrion Ahlberg, 
Ek & Roswall. Utöver detta framträder hon som soloartist eller som uppskattad medmusiker 
i olika sammanhang, t.ex. tillsammans med Ulrika Bodén, Göran Månsson, Emilia Amper 
m.fl.  
 

Patrik Källström – Fiol, tramporgel, harmonika och arrangör  
Till vardags violinist i Nordiska Kammarorkestern men också pianist med egen 

jazztrio samt medlem i ett flertal andra grupper. Som komponist har han skrivit 

ett antal stråkkvarteter men också till större ensembler. Han har också en 

gedigen bakgrund som arrangör i de flesta genrer bl.a. till Lena Willemark, Nils 

Landgren, Ulrika Boden, Moto Boy, Linda Pettersson och Alexander Rybak. 

  



 

 

Mer fakta om Ol’ Jansa och härjedalspipan  

av Dan Lundberg: 

Ol’Jansa från Överberg i Härjedalen, kunde nog inte i sin vildaste fantasi föreställa sig hur 
hans låtar och hans flöjtspel skulle komma att spridas och användas. Olof Jönsson var som 
många andra folkliga flöjtspelare ingen estradspelman utan använde sitt instrument mest för 
sitt eget nöjes skull.  
 Vid tre olika tillfällen mellan 1935och 1951 av spelades han in av Landsmålsarkivet och 
Radiotjänst. Uppenbarligen såg man Olof Jönsson och hans musicerande som en spännande 
och kanske till och med lite exotisk företeelse i svensk folkmusik, en kvarleva från en 
svunnen tid som kändes allt avlägsnare i det moderna Sverige. 
 Efter Olofs död 1953 föll flöjten i glömska. Men i projektet ”Musik i Härjedalens skogar 
förr och nu” på 1980-talet återföddes ”härjedalspipan”. Upprinnelsen var ett samarbete 
mellan spelmännen Mats Berglund och Ale Möller, och instrumentbyggaren Oskar Olofsson 
i Lillhärdal. Noggranna mätningar av flöjtens omfång och speltekniska möjligheter gjordes. 
Man studerade också de ljudinspelningar och filmer som fanns bevarade. Resultatet 
presenterades på skivan Härjedalspipan 1990. Lp:n innebar starten på en revival för 
härjedalspipan och för andra folkliga flöjter. Idag finns ett hundratal aktiva utövare i Sverige 
och utomlands. 
 Instrumentbyggaren Gunnar Stenmark i Ås utanför Östersund har en omfattande 
tillverkning av flöjter av olika slag. Det är också Gunnar som byggt de flesta av flöjterna som 
används på denna skiva. Olof Jönsson och hans låtar har blivit ett nålsöga för en tradition. 
Det är genom hans låtar och instrument som traditionen har kunnat överleva. 
Instrumenttillverkningen har förändrats med nya och effektivare verktyg, de musikaliska 
förebilderna är skickligare och framförallt; nya medier och musikvanor har förändrat våra 
musikaliska erfarenheter. Men det är just växelverkan mellan förändring och kontinuitet som 
karakteriserar en levande tradition. I det ljuset kan man säga att härjedalspipan är både ny 
och gammal, så som det måste vara för att traditionen ska fungera.  
  
 Återupplivningsförsöket har alltså lyckats – spelpipan från Överberg i Härjedalen lever 
och har hälsan! 
 

 
 
Nytolkningen av de gamla inspelningarna och uppteckningarna som finns på Svenskt 
visarkiv kommer att bli en skivutgåva på Caprice Records som släpps den 18 oktober 2017. 


