
 

 

Han ströps på 
motorcykeln 
Dansbandsstjärnan 
var på väg till 
premiären 
Dansbandsstjärnan kom aldrig 
fram till turnépremiären. 
  Han ströps av sin motorcykel. 

   Det populära dansbandet Jannez 
skulle i går börja en mindre 
Sverige-turné.  
  Som alltid samlades de fyra 
musikerna hemma hos en i bandet 
på morgonkvisten före avfärden.  
  Men basisten och 
trebarnspappan Richard Holm dök 
aldrig upp. 
   
Blev oroliga 
De övriga bandmedlemmarna blev 
oroliga och åkte för att leta efter 
honom. 
  Klockan 05.50 i går morse 
hittade de sin kamrat död vid sin 
motorcykel vid Laxsjö norr om 
Krokom i Jämtland. 
 
Fastnade i hjulet  
  Enligt uppgifter till Aftonbladet 
hade basisten en axelremsväska på 
sig när han svängde ut från sin 
gård. Väskan fastnade i hjulet och 
ströp honom. 
  – Det är de uppgifter jag också 
har fått, säger insatsledaren vid 
Krokums kommun. Polis och 
ambulans kom snabbt dit.  
  SOS Alarm beslutade tillkalla 
krishjälp för bandmedlemmarna – 
och basistens anhöriga som också 
var på plats.  
  ”Bandets kapellmästare och 
sångare, Peo Grufvelgård, är 
fåordig. 
  – Jag orkar inte prata just nu, 
säger han, och lämnar över telefonen till krishanteraren Mats Nyman. 
   
Kaffe och kärlek 
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Blev 45 år Richard Holm var basist i 
det kända dansbandet Jannez. Foto: 
Jannez

OLYCKSPLATSEN Här vid Laxsjö 
inträffade olyckan som tog 
dansbandsstjärnans liv. En rem från 
en väska fastnade i motorcykelhjulet 
och ströp honom.  

Foto: JÖRGEN NILSSON
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alla de anhöriga under dagen och bara lyssnat och stöttat. Det enda 
man kan göra är att ge kaffe – och kärlek, säger Mats Nyman. 
  Holm belönades 2003 med dansbandspriset Guldklaven som bästa 
basist.  
  Han blev 45 år gammal. 

Carina Bergfeldt

 
Bandets brev till fansen 
 Vår vän och arbetskamrat Richard Holm har i dag tragisk omkommit 

i en olycka på sin mc. 
 Helgens spelningar är inställda. Våra tankar är hos hans nära & kära. 
 Med tårfyllda ögon sörjer vi vår vän. Peo, Kjelle & Jan  

 

Började 1976 
 Jannez bildades 1976, och har spelat ihop i 30 år – utan att byta ut 

någon av medlemmarna. Bandet består av Jan Oskarsson, Peo 
Grufvelgård, Richard Holm och Kjelle Danielsson. Bandets senaste 
singel ”Shining Rose” spelas just nu flitigt och har legat etta på P�4-
toppen i Jämtland sex veckor i rad.  
 

Tidigare artiklar: 
Känd dansbandsstjärna död i mc-olycka Bandet var på väg ut på 

spelningar  
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Tipsa oss! 
MMS & SMS: 72104 
Mejla: ettan@aftonbladet.se 
Ring:  
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