Vännen: Solen lyser lite svagare
Jannez basist Richard Holm, 45, beskrivs som en ödmjuk och jordnära människa av
vännerna.
En av dem som sörjer Holm är artistbokaren Leif Hermansson.
- Solen lyser lite svagare, färgerna i naturen får ett grått skimmer, säger han.
Både den stora och lilla världen befinner sig i chock efter Richard Holms död i en motorcykelolycka.

Samlas till krissamtal

I lilla byn Laxsjö i norra Jämtland där Holm bott hela sitt liv samlades invånarna till krissamtal efter beskedet om olyckan.
Där fanns också hans syster som i en kommentar tänkte på Holms tre barn.
- Han var världens snällaste och bästa pappa som brydde sig om barnen mest av allt i världen. Barnen är förkrossade, säger Lena
Holm i ett uttalande till Expressen.se.

Sorgen är stor
I dansbandsvärlden är sorgen också stor. Leif Hermansson har känt Jannez i många år och sköter deras bokningar sen ”10-12 år”.
- Richard var en ödmjuk och positiv människa, alltid omtänksam och vänlig. Solen lyser lite svagare, färgerna i naturen får ett grått
skimmer, säger han om Holms död.
Hermansson menar också att Jannez var unika eftersom de har spelat ihop sen de gick på högstadiet.
- Vi pratar inte ett Stockholmsband som man plockar ihop. Vi pratar om ett band som har spelat tillsammans sen de var 13 år, sen
de gick i skolan. Jag har aldrig sett ett sånt sammansvetsat band. När de kommer till en spelning behöver de inte säga ett ord, alla
vet exakt vad de ska göra. Det är unikt, det är som ett äktenskap, säger han.
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Dansbands-Sverige i chock
Dansbands-Sverige befinner sig i chock efter beskedet om Richard Holms död.
På fredagskvällen höll Barbados och Torgny Melins en tyst minut för Jannez-basisten.
- Det är jobbigt, säger Torgny Melin.
Flera dansbandsgalor hyllade Jannez-basisten Richard Holm som dog i en motorcykelolycka natten mellan torsdag och fredag.
I Uppsala hölls en tyst minut på den stora dansbandsgalan på Flustret där Barbados och Torgny Melins är huvudnummer.
- Vi har ju jobbat ihop några gånger. Det är jobbigt, man ser hur kort livet kan vara och hur snabbt det kan gå, säger Torgny
Melin.

Tusentals hälsningar
Jannez gästbok på nätet översvämmades också av tusentals hälsningar från sörjande fans under fredagen.
- En stor förlust för oss dansare som verkligen gillar Jannez !! En ännu större förlust för familjen och alla nära o kära, skriver
Nettis.
- Minns det som varit med glädje i själen, och rikta din blick högt över träden.
Sov gott Richard, vi glömmer dig aldrig!, skriver Malin.
- Det är obeskrivligt ledsamt att ta del av den tragiska nyheten. Jag sänder tankarna till Richards anhöriga och kära
dansbandskollegor. Jannez har alltid betytt mycket för mig och många andra och detta visar än en gång hur tragiskt livet kan vara,
skriver Eyvind.
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Richard Holm var bassist i dansbandet Jannez. Foto: Johan Axelsson/Östersundsposten

"Han såg ut som han sov"
Harley-Davidson-motorcyklar var dansbandsstjärnan Richard Holms stora hobby.
På torsdagsnatten blev fartvidundret hans död.
Här berättar hans syster om sin bror och de tunga timmarna efter beskedet.
- Han älskade han sin motorcykel, säger Lena Holm.
Det var årets vackraste sommarmorgon när Richard Holms syster fick det tunga beskedet om dödsolyckan.
- Jag fick polispåhälsning på arbetet. Det var inte så himla kul. Jag jobbar på en vårdmottagning så jag hade ju sjuksköterskor
och läkare runt omkring mig, så jag hade i alla fall stöd, säger Lena Holm.
Så fort hon kunde tog hon sig upp till Laxsjö för att stödja sin mamma. När hon kom till byn satt bandet tillsammans med
anhöriga i kyrkans församlingshem.
- De hade suttit tillsammans med präst och krispersonal ända sen sju. Vi har även varit och lämnat blommor på olycksplatsen.
Det kommer säkert att bli mycket blommor på platsen, säger hon.

"Jätteomtyckt"

Till kyrkan sökte sig också andra människor i den lilla byn djupt inne i Jämtlands skogar.
- Han var jätteomtyckt i byn, det är många som kommer att sakna honom.
Ödets ironi ville att Jannez basist skulle dödas av sin älskade hobby, motorcykeln som han alltid körde mycket försiktigt.
- Han var en duktig hantverkare. Han älskade att hålla på med sin motorcykel, den var så fin att han nyss hade haft den på
utställning i Östersund.

Maximal otur

Richard Holm hade maximal otur. Ett spännband fastnade i kedjan och ströp honom, trots att han körde i låg fart. Enligt polisen
hade han till och med hunnit slå av motorn.
När bandmedlemmarna Peo Gruvelgård och Jan Oscarsson kom till olycksplatsen låg deras vän fridfullt bredvid sin motorcykel på
vägbanan.
- Han såg ut som om han sov när de hittade honom, säger systern förtröstansfullt.

Levde för barnen
Hon vill inte minnas honom som dansbandsstjärnan Richard Holm. Hon vill minnas honom som en jordnära man som levde för
sina barn och för livet i lilla Laxsjö.
- Han var ju världens snällaste. Och han var världens snällaste och bästa pappa som brydde sig om barnen mest av allt i
världen. Barnen är förkrossade.
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