
 

 

Dansbandsstjärna 
död i mc-olycka 
Richard Holm i Jannez blev 45 år gammal 
Dansbandet Jannez basist Richard Holm avled i morse i en 
motorcykelolycka.  
  Han lämnar tre barn efter sig. 
  – Det som hänt nu är en oerhörd tragedi, säger producenten 
och vännen Leif Hermansson. 

   Tidigt i morse hittades Richard Holm, 45, död vid sin motorcykel. 
Bandet skulle träffas i Föllinge i Jämtland för att åka ut på turné. Men 
Richard Holm dök aldrig upp vid turnébussen. 
  – Han fanns inte på plats när två av de andra kom till bussen. När 
han inte fanns där och inte svarade i telefon började de ana att något 
hänt. Då åkte de till en by som heter Laxsjö där han bor och där hittade 
de honom ganska nära hans bostad, säger Leif Hermansson. 
  Enligt polisen inträffade olyckan när en packrem åkte in i hjulet eller 
drivlinan på motorcykeln. 
   
  ”Känns meningslöst” 
  Richard Holm lämnar tre barn efter sig. 
  – Det som hänt nu är en oerhörd tragedi. Det här är en nära vän för 
mig, den här dagen har inte varit lik någonting annat. Det känns ganska 
meninglöst kan man säga. Såpass ung och trebarnsfar, det känns så 
onödig på något sätt, säger Leif Hermansson. 
  På bandets hemsida skriver medlemmarna: 
  – Vår vän och arbetskamrat har idag tragiskt omkommit i en olycka 
på sin mc. Helgens spelningar är inställda. Våra tankar går till hans nära 
& kära. Med tårfyllda ögon sörjer vi vår vän. 

Jesper Björnstedt Qvarsell
David Nannini Nilsson
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FÖROLYCKAD Richard Holm, 45, lämnar tre barn efter sig. 
Foto: JANNEZ.NU
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Tipsa oss! 
MMS & SMS: 72104 
Mejla: ettan@aftonbladet.se 
Ring:  
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