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Förra årets stämma som, sett till läng-
den och utbudet, blev den största och 
mest omfattande vi någonsin gjort, 
innehöll också ett annat, förhoppnings-
vis svårslaget rekord: aldrig har så 
mycket regn fallit på så kort tid och ald-
rig har vattendjupet ute på tunet nått 
sådana dimensioner. 

Trots detta hade stämman mer publik 
än året innan och inte en enda sur min 
eller negativ kommentar kunde uppfat-
tas. Tvärtom, alla var lika glada och po-
sitiva ändå, trots gummistövlar, regn-
ställ, våta kläder och ett och annat regn-
stänk i fiolerna. 

Vi vill, från styrelsens sida, uttrycka 
vår beundran inför en sådan publik och 
rikta ett tack till både Er och alla våra 
oumbärliga funktionärer. Ni är fantas-
tiska!

Beträffande årets stämma kan man, i 
skrivande stund, naturligtvis inte veta 

om den kommer att utsättas för sol eller 
regn eller bådadera men detta vet vi: oav-
sett vilket så kommer den att fungera 
ändå. Vi känner oss fullständigt trygga i 
detta.

Vi har, i någon mån, kortat ner stäm-
man jämfört med fjolårets och torsda-
gen är tänkt som en ”förstämma” med 
polskor på Norra logen, så länge Ni or-
kar och har lust. Den är planerad som en 
akustisk kväll, helt utan ljudanläggning. 

För övrigt har vi fyllt stämman med 
ett stort antal konserter, kurser och upp-
trädanden och detta i förening med 
dansen på logarna ger en förhoppning 
från vår sida att Ni alla ska kunna få 
en högklassig upplevelse med Er hem, 
oavsett om det gäller musik, dans, soci-
alt umgänge eller ”bara” allmänt välbe-
finnande.

VÄLKOMNA! 
   Styrelsen

Varmt välkomna 
till den 41:a Ransätersstämman!

Pelle
Schunnesson

Hans 
Holmén

Roine 
Olsson

Ingemar 
Strid

Annie 
Johansson
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Polskor
Tid: Torsdag 9 juni kl 20.00–01.00
Plats: Norra Logen
OBS! Eventuellt akustiskt! 

Stormsteg
Trion som får dansgolvet att koka!
När den engelska fiolspelaren Bridget 
Marsden hörde sin första bingsjöpolska blev 
hon så tagen att hon flyttade till Sverige. På 
Musikhögskolan i Stockholm mötte hon 
fiolspelaren Sandra Marteleur och gitar-
risten Erik Ronström. De tre musikerna har 
en gemensam fascination för folkmusikens 
vilda rytmer och kärva tonspråk, samt en 
stor lust att experimentera och skriva ny 
musik. Tillsammans intar de nu den svenska 
folkmusikscenen. Till Ransäter 2011 kom-
mer de med sin färska debutskiva i bagaget! 
Releasekonsert!
Bridget Marsden – fiol
Sandra Marteleur – fiol
Erik Ronström – gitarr

Tid: Fredag 10 juni kl 20.00-21.00
Plats: Norra Logen

Gammaldans  till 
värmländska spelmanslag
Tid: Fredag 10 juni kl 20.00–01.00
Plats: Västra Logen

Absolut Trio
Välkänd trio, inte minst från tidigare 
Ransätersstämmor, som med lekfullhet, 
variation, spelglädje och en alldeles egen 
attityd till sin musik, förmedlar både råa 
och vackra tongångar till sin publik. 
Deras unika sättning med traversflöjt, 
nyckelharpa och cello, ger stora möjlighe-
ter till variation i både stämföring och 
klang och detta utnyttjar man också på 
ett lysande sätt. Repertoaren består av 
både traditionella låtar och eget material 
och deras svängiga spel smittar lätt av sig 
till en dansande publik.
Anna Roussel – traversflöjt 
Emilia Amper – nyckelharpa 
Jonas Bleckman – cello

Tid: Fredag 10 juni kl 21.00-22.00
Plats: Norra Logen

Foto: Karin A. Hedström

Polskor 
Dans enligt spellista. 

Tid: Fredag 10 juni kl 23.00–01.00
Plats: Norra Logen

Polskor 
Dans enligt spellista. 

Tid: Fredag 10 juni kl 21.30–01.00
Plats: Södra Logen
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Ingesundsfolket
Elever vid Musikhögskolan Ingesund och 
Ingesunds Folkhögskola som spelar med 
nyfiket driv och rejält ös. Det är sjunde året 
i rad de spelar på Ransätersstämman och 
Södra logen har blivit lite av deras egen 
”hemmascen”. 

Tid: Fredag 10 juni kl 24.00–01.00 
Plats: Södra Logen

Mats Edén och Ellika Frisell
Mats Edén, en lysande fiolspelman med 
både fötter och öron fast förankrade i den 
värmländska folkmusiktraditionen, är en 
viktig kugge i utvecklingen av folkmusi-
ken i Sverige sedan 1970-talet. Hans insat-
ser som stilbildare, ensemble musiker, kom-
positör och inte minst improvisatör inom 
svensk folkmusik under de senaste fyra 
decennierna kan knappast överskattas. 

Ellika Frisell, som spelar musik ur både 
Orsa- och Bingsjötraditionerna har gått i 
lära hos flera av de stora traditionsbärar-
na, såsom Nils Agenmark, Thore Härde-
lin och Päkkos Gustaf. Hon har ett långt 
förflutet som medlem i flera kända folk-
musikgrupper, t ex Filarfolket, Den fule, 
Kapell Frisell och Rosenbergs sjua, men 
spelar också gärna i duo med spelmän 
som Sven Ahlbäck och Mats Edén. 

Tid: Fredag 10 juni kl 22.00 – 22.45
Plats: Teknologen

Lyy
Gruppen Lyy, som kom med sin första, 
kritikerrosade CD i juni 2010, är redan på 
gång med sin andra CD men ni får ge er 
till tåls – den är planerad att släppas på 
nästa års Ransätersstämma. En, av många 
önskad, konsert får vi ändå det här året 
och det är med stor förväntan vi ser fram 
emot detta.

Traditionell och nyskriven folkmusik, 
ibland förenat med riktigt ösiga rytmer 
och tunggung, blir till en konsert där det 
mesta ryms – allt från lugna, närmast kon-
templativa ballader till låtar med ett både 
lustfyllt, medryckande och energiskt ös.

Alla musikerna, med en stor individuell 
skicklighet på sina respektive instrument, 
bidrar naturligtvis till det fantastiska slut-
resultatet, men man kan ändå inte avhål-
la sig från att lyfta fram Emma Björling, 
som med sin fantastiska röst och scenut-
strålning utgör lite av gruppens bärande 
stomme.
Emma Björling - sång
Anna Lindblad - fiol
David Eriksson - nyckelharpa
Petrus Johansson - gitarr
Martin Norberg – slagverk och blås

Tid: Fredag 10 juni kl 22.00-23.00
Plats: Norra Logen

Foto: Karin A. Hedström

Foto: Kristin Lidell
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Hazelius-Hedin
Ny stjärnduo på folkmusikhimlen
Två av Sveriges mest etablerade folkmu-
siker sammanstrålar här i en duo. Hazeli-
us och Hedin musicerar med en innerlig-
het som lämnar få oberörda. Med sällsynt 
självklarhet och närvaro sjunger och spe-
lar de den svenska folkmusiken som de 
gjort till sin egen. Duon är aktuell med 
albumet ”Om du ville människa heta” 
som släpptes i april. 
Esbjörn Hazelius – sång, cittern, oktav-
mandolin och gitarr.
Johan Hedin – nyckelharpa, oktavnyck-
elharpa, oktavmandolin och sång.

Tid: Fredag 10 juni kl 24.00 – 00.45 
Plats: TeknologenSpelstuga med Sonia Sahlström 

och Peter ”Puma” Hedlund
Förra året fick Sonia Sahlström och Peter 
”Puma” Hedlund motta den högsta ut-
märkelsen inom svensk folkmusik, Zorn-
märket i guld. Som traditionen bjuder på 
Ransätersstämman bjuds guldmärkesin-
nehavarna in till att presentera sig och sin 
musik i en spelstuga.
Tid: Lördag 11 juni kl 12.00–13.00 
Plats: Västra Logen Foto: Brian Aaker

Ek Ahlberg Roswall
Daniel Ek, Emma Ahlberg och Niklas Ros-
wall bjuder på ett svängigt och virtuost 
samspel som verkligen lockar till dans. På 
deras repertoar står skånska slängpolskor, 
triolpolskor från Medelpad och mycket 
annat!
Daniel Ek – gitarr
Emma Ahlberg – fiol
Niklas Roswall – nyckelharpa

Tid: Fredag 10 juni kl 23.00 – 23.45
Plats: Teknologen

Foto: Rickard Eriksson
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FolkBeat
FolkBeat, en grupp unga, drivna musiker 
med en smittande spelglädje och otyg-
lad upptäckarlusta som får publiken att 
lyfta på ögonbrynen, öppna öronen och 
röra på fötterna. En skog av fioler och en 
fullskalig kompsektion bjuder publiken 
på en unik lyssnarupplevelse. Detta är 
värmländsk musik som ni aldrig har 
hört den förut och gruppen består av 
ungdomar i gymnasieåldern som redan 
är drivna musiker på sina respektive 
instrument.   

Lördag 11 juni kl 16.00 – 17.00
Plats: Norra Logen

Foto: Karin A. Hedström

Alla Fagra
Med stora portioner nyfikenhet och lekfull-
het, kombinerat med en vilja att använda 
både traditionellt och nytt material i sina lå-
tar, är det här en grupp som både fängslar 
och berör. Gruppen, som bildades 2007 när 
medlemmarna gick på Musikhögskolan i 
Malmö, har kallats ett modernt folkmusika-
liskt proggband och visst kan man kanske 
dra paralleller till 70-talet när man upplever 
dem. De skriver sina egna texter och blandar Foto: Karin A. Hedstrand

Alf Olssons Gammeldansorkester
Alf Olsson – riksspelman från Svanskog 
med zornmärket i guld, är en av de verk-
ligt stora spelmanspro filerna i Värmland 
och tillika Värmlands Spelmansförbunds 
ordförande sedan flera år.

Den som hört och sett Alf i aktion vet att 
det är en rytmisk och karis matisk spelman 
som omhuldar glad, svängig och framfö-
rallt dansant musik. 
Övriga medverkande är 
Sofia Åström – dragspel/durspel, 
Odd Veberg – gitarr
Jerker Karlsson – bas

Tid:  Fredag 10 juni kl 23.00 – 24.00

      Lördag 11 juni kl 20.00 – 22.00 
 och 23.00-01.00
Plats: Västra Logen

Foto: Karin Olsson

friskt mellan svensk folkmusik och musik 
från alla möjliga delar av världen till en själ-
full, intensiv och spännande upplevelse.
Julia Westberg – sång, harpa och slagverk
Dan Svensson– sång och slagverk
Gabriel Hermansson – bouzouki
Olof Göthlin – fiol och viola d’amore
Per Svensson – bas
Releasekonsert!

Tid: Lördag 11 juni kl 17.00 – 18.00
Plats: Norra Logen



Polskor
Plats: Norra Logen
Tid: Fredag 11 juni kl 24.00–01.00

Scenprogram
Scenprogram med Värmländska 
Spelmän. Programledare: Göran Hå-
kansson och Dan Olsson.

Tid: Fredag 11 juni kl 15.00–17.30
Plats: Stora scenen
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Olle Linder med vänner
Genom åren har multiinstrumentalisten 
Olle Linder hunnit med att spela med flera 
av landets mest välrenommerade och upp-
skattade artister: Robyn, Bebo Valdés och 
Sofia Karlsson för att nämna några. 

Våren 2010 kom Olle äntligen ut med 
ett eget album. Titeln ”Fullt av folk”  är 
en varudeklaration som talar om att här 
bjuds det generöst. Både vad gäller folk-
musik och mångfalden medverkande 
folkmusikanter.  Låtarna är Olles egna 
men spelade tillsammans med några av 
Sveriges främsta folkmusiker.

Nu kommer Olle till Ransäter och försök-
er få med så många som möjligt i en kon-
sert som fortsätter på temat Fullt av folk.
Olle Linder – gitarr, slagverk, kontrabas, 
Roger Tallroth – gitarrer, Magnus Zetter-
lund – mandolin, Niklas Roswall – nyckel-
harpa, Daniel Ek – gitarr, Emma Ahlberg 
– fiol, Esbjörn Hazelius - sång, cittern, 
oktavmandolin och gitarr, Dan Svensson– 
slagverk , Emilia Amper – nyckelharpa, 
Emma Reid – fiol, Nicke Bertilsson – slag-
verk och Sofia Karlsson – flöjt.

Tid: Lördag 11 juni kl 18.00 – 19.00
Plats: Norra Logen

Malin Foxdal Band
Om Malin Foxdal sägs det att hon sjöng 
innan hon kunde prata. Redan som fyra-
åring sjöng hon i barnkör och fortsatte se-
dan sitt musikutövande med sånglektio-
ner från elvaårsåldern. Intresset för folk-
musik väcktes tidigt och hon har haft fle-
ra inspirationskällor, tillika lärare, såsom 
Maria Röjås och Agneta Stolpe. Efter att 
ha gått folkmusiklinjen vid Musikkon-
servatoriet i Falun antogs hon vid Musik-
högskolan där hon gick i fyra år, med lä-
rare som Gunnel Mauritzson, Susanne 
Rosenberg och Lena Willemark.

Malin Foxdal Band bildades 2007 un-
der arbetet med skivan ”Jag längtade” 
och består idag av, förutom Malin själv, 
Esbjörn Hazelius, Emma Reid, Olle Eriks-
son och Mattias Pérez. Ofta medverkar 
också Magnus Zetterlund. 
Malin Foxdal – sång
Emma Reid – fiol 
Magnus Zetterlund – mandolin
Mattias Pérez – gitarr
Olle Linder – slagverk
Johan Lindbom – kontrabas

Tid: Lördag 11 juni kl 19.00 – 20.00 
Plats: Norra LogenFoto: Fredrik Gille

Foto: Petter Cohen
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Outhouse Allstars
En konsert som vi fått åtskilliga önskemål 
om de sista åren och som gästat Ransäters-
stämman flera gånger tidigare, återkommer 
detta år. Deras musik 
präglas av en fast för-
ankring i den svens-
ka folkmusiktraditio-
nen men känneteck-
nas också av ett av 
folkmusikvärldens 
häftigaste ”tung-gung”. Traditionella låtar 
men även egna kompositioner i en absolut 
egen tappning där man, trots ett både tungt 
och ösigt komp, aldrig förlorar rötterna till 
folkmusiken. Välkomna tillbaka!
Magnus Stinnerbom – fiol, dragspel, 
mandolin och munspel
Sophia Stinnerbom – fiol
Ola Hertzberg – nyckelharpa
Mattias Pérez – gitarr
Jon Stinnerbom – bas
William Olsson – dragspel, flöjt och sax
Christian Svensson – slagverk
Niklas Bertilsson – slagverk
Gäst: Sofia Karlsson

Tid: Lördag 11 juni kl 21.00 – 22.00
Plats: Norra Logen

Gäst: Sofia Karlsson

Foto: Karin A. Hedström

Mats Berglund med vänner
Storspelmannen och traditionsbäraren 
Mats Berglund, har med sitt oerhört drivna, 
svängiga spel blivit ett självklart inslag i Ran-
sätersstämman. Ibland med sin trio, ibland 
som kursledare eller vissa år bådadera. Nu 
har han satt ihop något av en ”önsketrio” som 
förutom Mats själv  består av Mats Edén samt 
jämtlandsspelmannen Lasse Sörlin.

Mats Edén, med ett förflutet i bl.a. Groupa 
är också ett välkänt ansikte i Ransäters-
stämman. Otaliga är de tillfällen han spelat 
tillsammans med snart sagt de flesta av de 
mer kända spelmännen i stämman. Det har 
blivit lite av hans signum – att han dyker 
upp lite här och där, ibland i lite oväntade 
konstellationer.

Lasse Sörlin, instrumentalist och dans-
spelman med hjärtat och rötterna i Jämtland 
och Härjedalen, är både nyskapande och 
traditionsbärande i sitt spel. Han har ett ge-
diget låtarv efter storspelmannen Lapp-Nils 
men har också, efter morfadern Nicanor 
Lindqvist, en gammaldanstradition som 
spelar en central roll i hans musik.

Tre fantastiska musiker i en homogen 
lyssnar- men framförallt dansupplevelse!
Mats Berglund – fiol 
Mats Edén – fiol
Lasse Sörlin – fiol och bosoki

Tid: Lördag 11 juni kl 20.00 – 21.00
Plats: Norra Logen
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”Bergslag och Bondebygd”
För första gången spelar sju rikspelmän 
från Örebro län tillsammans på en scen.  
Pulserande slängpolskor och taktfasta 
hamburgskor från Närkes bördiga slätter 
möter vemodigare tongångar från Berg-
slagens djupa skogar och Kilsbergens blå-
nande vidder. 

Örebro är lite av Sveriges New York. 
Här har människor mötts i alla tider, vil-
ket satt sin prägel på den mångfald av 
musik som finns i det lilla landskapet. 
Under de senaste 20 åren har spelmännen 
i Närke utforskat den stora skatt av not-
böcker som finns i arkiven och hittat ett 
antal godbitar som ska få dansgolvet att 
gunga. 

På bilden nedan ses överst fr v. Thomas 
Eriksson, Ulf Karlsson, Olle Linder, och 
David Bastviken. 

Sittande fr.v. Lars-Henrik Ohlström, 
Kersti Johansson (deltar ej) Pehr Falken-
ström och Anders Norudde.

Tid: Lördag 11 juni kl 22.30 – 23.00
Plats: Norra Logen

Ranrike Spelmän
Bohuslänningar som gästat stämman vid 
flera tillfällen tidigare och som har en ge-
digen repertoar av bohuslåtar i bagaget. 
Stort, spelglatt gäng med skönt sväng och 
ett ”maffigt” sound som kanske kommer 
allra bäst till sin rätt under spel till dans. 

De kan avnjutas vid flera tillfällen 
under stämman, bl.a. spelar de till dans 
på Södra logen och dessutom medverkar 
de i scenprogrammet på lördag på 
Stora Scenen.

Tid: Lördag 11 juni kl 20.00 – 21.00
Plats: Södra Logen

Tid: Lördag 11 juni kl 22.00 – 23.00
Plats: Västra Logen

Foto: Karin A. Hedström

Swedish Radio 
Supply AB står för all 

radiokommunikation under 

Ransätersstämman.
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Kersti Ståbi
”Spindelben och vassa tänder”
Speciellt för barnen, men med stort utby-
te även för alla övriga i familjen, kommer 
en av våra mest omtyckta och kritikerro-
sade berättare/ sångerskor, Kersti Ståbi, 
till Ransätersstämman även detta år.

 Hon är både berättare och sångerska 
med stor improvisationsförmåga och 
med rötterna i den hälsingska folkmusik-
traditionen framför hon här historien om 
spindeln Anansi – en otäck, listig spin-
del som är mästare på att ställa till det för 
sig själv men även för andra. Han är sam-
tidigt, och kanske framförallt, minst lika 
bra på att ta sig ur de situationer han själv 
försatt sig i. 

En spännande historia framförd av en 
av våra allra främsta utövare av den folk-
liga berättarkonsten.
Kersti Ståbi – sång och berättande

Tid: Lördag 11 juni kl 14.00 – 14.45 
Plats: Teknologen

Huldrelokkk
Huldrelokkk såg dagens ljus för drygt ett 
år sedan och gjorde sitt första framträdan-
de i Berlin. Gruppen har gjort flera turnéer 
under 2010 och januari 2011, alltid för full-
satta hus. De varvar stark och personlig 
trestämmig sång på svenska, norska och 
danska med instrumentallåtar med lika 
starkt och övertygande spel - både tradi-
tionella och egna, i fria, spännande och an-
norlunda klanger och arrangemang.

Huldrelokkk visar på såväl likheterna 
som skillnaderna mellan de tre skandina-
viska musiktraditionerna, och presenterar 
traditionsmusik i nya och moderna kläder 
med egen prägel. I januari 2011 spelade 
Huldrelokkk in sin första CD i Berlin och 
planeringen är att den ska släppas i Euro-
pa i maj. Så till sommaren finns en rykan-
de färsk CD med Huldrelokkk! 

Förrelease på Ransätersstämman!
Kerstin Blodig (No/Ty) -  sång, gitarr, 
bodhrán och stompboard
Mia Gunberg Ådin (Sv) -  sång, fiol och 
nyckelharpa
Liv Vester Larsen (Da) -  sång, fiol och 
slagverk
Tid: Lördag 11 juni kl 15.00 – 15.45
Plats: TeknologenFoto: Karin A Hedström
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Lovisa Liljeberg
Lovisa Liljeberg är en av Sveriges främs-
ta unga folksångerskor, som utmärker sig 
med en varm röst och ett starkt personligt 
uttryck. Nu släpper hon sin första solo-
skiva “I Värmelands skuggrika dalar”, 
som består av visor från, just det – Värm-
land, Lovisas hemlandskap. Gamla vi-
sor blir till berättelser i nuet, berättelser 
som passar vårt samhälle och en kvinna 
av idag. Respekten för musikens ursprung 
går hand i hand med nyfikenheten för hur 
den kan utvecklas och här finns influenser 
från både bluegrass, blues och rock. 
Releasekonsert!
Lovisa Liljeberg – sång
David Eriksson – nyckelharpa
Daniel Ek – gitarr

Tid: Lördag 11 juni kl 17.00-17.45
Plats: Teknologen

Foto: Mia Marin

Roger Tallroth Band
Roger Tallroth är känd och uppskattad 
för sitt innovativa sätt att spela folkmusik 
på gitarr. Ett intrikat sätt att både spela 
bas, kompa och spela melodier och mot-
melodier i ett fritt improviserat flöde. Det 
måste vara en fröjd att få spela med en 
sådan mästare. Och det gillar spelmans-
kompisarna Daniel Carlsson, saxofoner, 
och Emma Reid, fiol. Några traditionella 
låtar blir det. Men mest spelar man egna 
låtar rotade i svensk spelmanstradition.
Roger Tallroth – gitarrer och cittern
Emma Reid – fiol
Daniel Carlsson – saxofoner

Tid: Lördag 11 juni kl 16.00-16.45 
Plats: Teknologen
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Sonia Sahlström
och Håkan Larsson
Hon är dotter till den legendariske nyckel-
harpsspelmannen Eric Sahlström och har 
spelat folkmusik på nyckelharpa och fiol 
sedan 6-årsåldern. Hon gick i slutet av 
1970-talet den då nyinrättade tvååriga pe-
dagogutbildningen för etablerade folkmu-
siker vid Kungl. Musikhögskolan i Stock-
holm. Sonia har sedan dess arbetat som 
fiol- och nyckelharpspedagog och är en 
av de tre huvudlärarna vid Eric Sahlström 
Institutets ettåriga nyckelharps- och fiol-
utbildning. 2009 släpptes hennes mycket 
uppskattade CD ”Glädjen”. Förra året fick 
Sonia motta den högsta utmärkelsen inom 
svensk folkmusik, Zornmärket i guld.

Hon spelar tillsammans med sin man: 
Håkan Larsson. De är två av Sveriges 
skickligaste spelmän på fiol och munspel 
och bjuder på ett enastående samspel 
med täta klanger och ett unikt sound, 
varvat med lysande solonummer.

Tid: Lördag 11 juni kl 19.00 – 19.45 
Plats: Teknologen

Blink
Blink består av fyra kvinnor från fem län-
der som med blod, svett, tårar och fram-
för allt kärlek utforskar det känsliga och 
kraftfulla ensemblespelet mellan två strå-
kar (nyckelharpa och fiol) och två röster, 
och lyfter nutida Nordisk folkmusik till 
nya höjder. 

Deras musik består av en blandning av 
traditionella och egenkomponerade låtar. 
Med sitt scenframträdande har de väckt 
både skratt, gråt och dansande bland sina 
lyssnare. Sedan starten i september 2009 
har Blink spenderat längre perioder med 
att bo och arbeta tillsammans i Stockholm, 
Odense, Helsingfors och Voss genom ut-
bildningen Nordisk Master i Folkmusik. 
Nu i sommar släpper de sitt debutalbum 
och åker på turné i Sverige, Norge, Dan-
mark, Finland, Estland och Belgien.
Emilia Amper (SE) - nyckelharpa och sång
Charlotta Hagfors (FI) - sång, percussion, 
melodica m m
Jullie Hjetland Jensen (DK/NO) - sång 
och autoharp
Johanna-Adele Jüssi (EE) - fiol och sång

Tid: Lördag 11 juni kl 22.00 – 22.45
Plats: Teknologen

Samkvämsdanser med
Värmländska Folkdansringen
Tid: Lördag 11 juni kl 18.30-19.30
Plats: Västra Logen

Aktiviteter för stora och små med 
Värmländska Folkdansringen
Tid: Lördag 11 juni kl 14.00-17.00
Plats: Tunet

Foto:Tomas Fahlander
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”Puma” & Tidsmaskinen 
Trion ”Puma och Tidsmaskinen” uppstod 
2009 och rivstartade med en USA-turné till 
bl. a. Scandinavian Folk Festival, James-
town, New York. Senvintern 2010 spelades 
en CD in som kom ut under försommaren 
samma år.

Perry Stenbäck – en av Danmarks mest 
uppskattade och välkända gitarrister. 
Svensk boende i Danmark sedan många 
år. Spelar gitarrer, mandolin, dobro m.m. 

Steffan Søgaard Sørensen – en välkänd 

och mycket anlitad musiker som turnerat 
världen över. Spelar kontrabas, fiol och 
klaviaturer.

Peter ”Puma” Hedlund – heltidsspel-
man sedan mitten av 90-talet som spelat 
med flera av de ”stora”, såsom Viksta-
Lasse, Eric Sahlström, Ceylon Wallin, Nils 
Nordström och Pers Hans Olsson men 
också med så, i folkmusiksammanhang, 
ovanliga artister som Thore Skogman  och 
Alice Babs. I princip självlärd spelman 
som gjort åtskilliga turnéer i USA, Europa 
och Asien.

”Puma och Tidsmaskinen” låter fantas-
tiskt med sin blandning av gammalt och 
nytt där man aldrig drar sig för ett gränsö-
verskridande synsätt och där var och en 
av medlemmarna är verkliga virtuoser på 
sina respektive instrument.

Tid: Lördag 11 juni kl 23.00-23.45
Plats: Teknologen

Värmländska spelmanslag på stämman
En gammal tradition i Ransätersstämmans historia är att varje år erbjuda våra värm-
ländska spelmanslag speltid i stämman. Redan 1983 dyker rubriken ”Gammaldans 
till Värmländska Spelmanslag” upp och detta har sedan dess varit ett stående inslag.

Det här året står följande spelmanslag för 
gammaldansen på fredagskvällen:
Brunskogs Spelmanslag med Duradam 
Kl 20.00 – 21.00
Frykeruds Spelmanslag Kl 21.00 – 22.00

Sunnlåt Kl 22.00 – 23.00
Alf Olssons gammeldansorkester 
Kl 23.00 – 24.00
Mölnbacka Spelmanslag Kl 24.00 – 01.00
Plats: Västra Logen
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Scenprogram
Medverkan av Värmlands Spelmans-
förbund, Ranrike Spelmän och Skön-
borgs Folkdanslag.
Programledare: Dan Olsson.

Tid: Lördag 11 juni kl 15.00–17.30
Plats: Stora scenen

Kraja
Vokalkvartetten Kraja är numera något så 
ovanligt som unga veteraner inom svensk 
folksång med sina 10 år som grupp och tre 
skivor i bagaget. 

På den senaste skivan ”Brusand hav” 
har de fyra medlemmarna Frida Johans-
son, Lisa Lestander, Linnea Nilsson och 
Eva Lestander valt en ny riktning då de 
komponerat och producerat all musik själ-
va. Kvar finns den folkliga grunden samt 
de unika harmonier och klanger som blivit 
kännetecknande för Kraja och trollbundit 
lyssnare både när och fjärran.

På konserten dyker även två hemliga 
gäster upp.
Frida Johansson – sång
Lisa Lestander – sång
Linnea Nilsson – sång
Eva Lestander – sång

Tid: Lördag 11 juni kl 24.00 – 00.45
Plats: Teknologen

Foto: Olov Tegby Frisk

Skönborgs Folkdanslag
Skönborgs Folkdanslag är en förening från 
Sundsvall med ca 50 medlemmar, varav 
mer än hälften är under 25 år. Förening-
en har under många år haft dansuppvis-
ningar i samband med Midsommarafton. 
På senare år har dessa utvecklats till en te-
aterpjäs, där folkdans och folkmusik ingår 
som huvudingredienser.

Trolltyg i Svartberget är en teaterpjäs 
som handlar om trollet Barkh och svenso-
nen Rasmus, som blir förälskade i samma 
flicka. Flickan har emellertid bara känslor 
för Rasmus och blir således bergtagen av 
Barkhs underhuggare, Stubbfot och Trä-
knopp, som även ser till att ordna med 
bergbröllop. 

Rasmus ber allmogen om råd och hjälp, 
men efter ett resultatlöst sökande och 
tveksamma baklängesvandringar runt 
misstänkta berg, beger han sig av mot 
Lövjerskan. Hos henne hoppas han finna 
en lösning, men om alla rykten om henne 
besannas, blir han soppa åt De Små.

Tid: Lördag 11 juni ca kl 17.00
Plats: Stora Scenen



Scenprogram
Scenprogram med grupper och spel-
män från när och fjärran.
Tid: Söndag 12 juni kl 13.00-15.00
Plats: Stora Scenen

Arrangörs/Artistträff
RFoD kommer tillsammans med Ran-
sätersstämman, att skapa en mötesplats 
för artister och arrangörer inom folk & 
världsmusikgenren. Tanken är att ska-
pa ett utrymme av tid och rum där man 
som musiker/artist och arrangör kan 
möta varandra ansikte mot ansikte. Ar-
rangörerna blir tilldelade ett bord vilket 
man som artist kan besöka och lämna sitt 
demomaterial och sina kontaktuppgifter.

För att få ut så mycket som möjligt av 
mötesplatsen bör både arrangörer och ar-
tister ha något att samla visitkort/kon-
taktuppgifter och anteckningar i, en be-
prövad modell är anteckningsbok, pen-
na, kalendarium över uppbokade datum 
och tejprulle (den sistnämnda för att tej-
pa in eventuella visitkort på det ställe där 
man gör anteckningar).

OBS! Arrangörer ombeds boka bord genom 
att maila jessica.jungegard@gmail.com

Hälsningar
Jessica Jungegård

Riksförbundet för Folkmusik och Dans

Tid: Lördag kl 13.00 – 15.00
Plats: Stinastugan
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Stämman 2010
Foto: Karin A Hedström



Stämmans kursprogram
Låtkurs 1, fiol
med Mats Edén
Tid: Lördag kl 11.00-12.30
Plats: Stinastugan

Max 20 deltagare Avgift: 80:-

Låtkurs 2, fiol  
med Mats Berglund
Tid: Lördag kl 15.30-17.00
Plats: Stinastugan

Max 20 deltagare Avgift: 80:- 

Viskurs 1
med Maria Röjås
Tid: Lördag kl 14.00-15.30
Plats: Mangårdsbyggnaden

Max 15 deltagare Avgift: 80:-

Danskurs 1, nybörjarkurs i polska 
med Ami Dregelid & Fredrik Lundberg
Tid: Fredag kl 20.00–21.30
Plats: Södra Logen

Max 30 deltagare Avgift: 80:-

Danskurs 2, påbyggnadskurs i dans  
med Ami Dregelid & Fredrik Lundberg 
Tid: Lördag kl 10.00-11.30
Plats:  Södra Logen

Max 30 deltagare Avgift: 80:-

Danskurs 3, Klarälvdalspolska 
med Sven och Bitten Olsson samt
Ann-Marie Forsberg
Tid: Lördag kl 13.15-14.45
Plats: Västra Logen

Obegränsat antal deltagare Avgift: ingen

Kurs i scenkonst (Masterclass) 
med Christine Löfgren, Emma Reid, 
och Roger Tallroth
Tid: Lördag kl 12.00-13.30
Plats: Södra Logen

Max 10 deltagare Avgift: 120:-

Biljetter till de olika kurserna säljs i receptionen från och med fredagen den 10 juni kl. 17.00.
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Samspelet mellan dans och musik är 
något som både Ami och Fredrik ser 
som grunden i sitt eget dansande och 
spelande och som ett av målen i sin 
undervisning. Båda två jobbar som peda-
goger och har många kurser tillsammans 
bakom sig.
Danskurs 1 – nybörjarkurs i polska. Vi 

Danskurser med Ami Dregelid och Fredrik Lundberg
går igenom grunderna i polska, med må-
let att du som nybörjare ska kunna vara 
med på  dansgolvet under helgen.
Danskurs 2 – för dig som har dans-
vana. Här kommer vi att jobba för att 
öka möjligheten till samspel/kommuni-
kation mellan dansare och musiker.
Man behöver inte anmäla sig parvis.

Fredrik Lundberg
En av våra ”inhemska” spelmän med många 
års rutin i bagaget. Lika ”fast anställd” i stäm-

man som Ami Dregelid och en 
lika viktig kugge i den här två-
stegskursen i polskedans. Dri-
ven spelman med rejält sväng i 
sitt spel som förmedlar en myck-
et tydlig ”polskekänsla”.

Ami Dregelid
En av våra ”mesta” danspedagoger som fått 
otaliga danssugna att ta sina första polskesteg 

under Ransätersstämman. Näst 
intill ”fast anställd” av stäm-
man och en mycket viktig kugge 
i våra intentioner att få flera att 
upptäcka tjusningen och magin 
med polskedans.

Vill du bli en säkrare, modigare, lugnare, 
tryggare och mer energisk scenartist?
Kursledare: Christine Löfgren och Emma 
Reid. Gästlärare: Roger Tallroth

Dessa tre har erfarenhet av att kommuni-
cera på scen och med publik både konsertant 
och i teaterföreställningar. Alla tre är dess-
utom erfarna pedagoger som undervisar på 
bl.a. musikhögskolor.

Under denna workshop jobbar vi med din 
kroppskännedom, ditt personliga uttryck, 

hur du kommunicerar med dina medmusi-
kanter/dansare och med publiken. Allt för 
att du ska våga uttrycka dig med din musik 
och dina rörelser på scen/dansgolvet, att bli 
tydlig och att kommunicera ut ditt budskap.

Vi jobbar i masterclass-form, varför det 
är bra om du har förberett någon låt/dans 
som du vill utveckla och lyfta upp på scen/
dansgolvet. 

Kursen vänder sig till musiker och dansare 
med erfarenhet. 

Kurs i scenkonst Masterclass

Christine 
Löfgren
Upptäcker och 
vidareutvecklar 
de sidor hos en 
artist som bety-

der mest när det gäller att nå ut 
med budskapet. Utvecklar den 
sceniska framställningen och 
tar fram sidor som kroppskän-
nedom, personlig uttrycksför-
måga och kommunikation.

Emma 
Reid
Engelska som 
förfördes av vår 
folkmusik och 
flyttade hit för att 

fördjupa sig i våra traditioner. 
Idag ett etablerat namn med 
otaliga scenframträdanden i 
bagaget. Mycket rutinerad och 
med stor förmåga att vidarebe-
fordra sitt kunnande.

Roger 
Tallroth
Välkänd gitar-
rist med många 
års erfarenhet 
av scenframträ-

dande. Inspirationskälla för 
många, inte bara som musiker 
utan även som scenperson-
lighet, med stor förmåga att 
fånga in en publik och att ska-
pa kontakt. 
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Bibbe-Lott Åsbom Kunze
Bibbe-Lott Åsbom Kunze är en värm-
ländsk folk sån ger s ka som gärna lär ut sina 
visor till andra. Hon har under en lång följd 
av år lett den popu-
lära visstugan på 
Ransätersstämman, 
och blivit något av 
ett måste i varje års 
stämmoprogram.  

Bibbe-Lott kom 
för något år sedan 
ut med den egna 
CD-skivan ”Ty Da-

nemark ligger så vida”, en skiva som inne-
håller ett koncentrat av den repertoar hon 
byggt upp under sina efterforskningar i ar-
kiv och andra samlingar samt – inte minst 
– genom att träffa och lyssna till traditions-
bärare ute i de värmländska bygderna allt-
sedan 1970-talet.

 Hon har alltså i mer än 30 år förmed-
lat det värmländska folksångararvet i en 
rad skiftande sammanhang, bl a i pro-
jektet Spel Carl Johan, som utmynnade i 
mer än 200 skolkonserter.
Tid: Lördag 11 juni kl 19.00-20.30
Plats: StinastuganFoto: Anders Falk
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Våra ledare för viskurserna
Maria Röjås

Maria Röjås 
har under ett 
antal år va-
rit en myck-
et uppskat-
tad vissång-
erska och ar-
tist i Ransä-
tersstämman. 
Hon kom-
mer från ett 
av folkmusik 

starkt präglat hem i Boda, och har inspi-
rerat åtskilliga människor till att fördjupa 
sig i vår sångliga folkmusikskatt.

Som lärare under många år på Ma-
lungs Folkhögskola har hon haft möjlig-
het att dela med sig av sina traditioner 
och gett många visintresserade en stor 
musikupplevelse.

Vi är glada över att återigen kunna pre-
sentera en viskurs med Maria Röjås!

Tid: Lördag 11 juni 14.00-15.30 
Plats: Mangårdsbyggnaden

Foto: Karin A Hedström



Årets allspelslåtar

Alla spelmän är välkomna till Gropa 
(Stora scenen) på lördagen kl. 15.00. Sam-
ling kl 14.30 för genomspelning.

Följande allspelslåtar kommer att spelas 
under ledning av Värmlands Spelmans-
förbunds ordförande Alf Olsson:
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Nr. 80

Efter A. P. Thorén, Frykerud Värmland

Arr: Erik Gustavsson

"Longstôrper-Valsen"
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13

Efter Henrik Kling

Arr: Erik Gustavsson

Nr. 115

Polska från Lekvattnet, Värmland
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Nr. 228

Av Nils Keyland, Mangskog

Rejländer
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Efter Valdemar Dahlgren

Arr: Erik Gustavsson

från Värmlands Näs

Ärtemarschen

II

I

Ärtemarschen från Värmlandsnäs
Rejländer efter Nils Keyland, Mangskog
Longstôrper-Valsen efter A.P. Thorén, 
Frykerud 
Polska efter Henrik Kling i Lekvattnet



Från Ransätersstämman 2010
Foto: Karin Albinson Hedström
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ÖREBRO VIOLINATELJÉ 
STRÅKAR ⏐ STRÅKINSTRUMENT ⏐ STRÄNGAR  ⏐  FODRAL  ⏐  TILLBEHÖR

Besök oss vid Södra logen under Ransätersstämman 2011.

Ta gärna med ditt instrument för gratis rådgivning angående justering. 

 019-265540
www.orebroviolinatelje.se



Värmlands Spelmansförbund
Verkstadsgatan 1
652 19 Karlstad
054-21 53 63
e-post: spelman.vsf@gmail.com

www.folkmusik.info

Värmlands Spelmansförbund är till för spelmän 

och folkmusikintresserade med anknytning till 

Värmland. Vi verkar för att bevara och samtidigt 

utveckla den värmländska folkmusiken och 

dansen.

Vår verksamhet består bland annat av medverkan 

i de spelmansstämmor som anordnas runt om i 

Värmland. Vi står även bakom ett flertal kurser, 

där framförallt ungdomar får möjlighet att för-

kovra sig inom folkmusik och folklig dans.

Besök oss i vårt kansli, på vår webb-
plats och gärna i vår monter under 
Ransätersstämman!

Värmlands Spelmansförbund

24

Besök skivförsäljningen vid
Södra Logen lördag och söndag
Ransätersstämman kommer även detta år att anordna central skivförsäljning vid 
Södra logen. Där kan du botanisera i ett digert utbud från flera olika skivbolag så-
som Giga, Drone, Dimma m.fl. och i lugn och ro välja ut de godbitar du vill ta med 
dig hem. De flesta av de medverkande grupperna i stämman finns representerade 
i skivutbudet och vill du höra mer av deras musik så rekommenderas ett besök vid 
skivförsäljningen.

Lördag öppnar vi försäljningen kl 11.00 och stänger kl 18.00.
Söndag pågår försäljningen kl 11.00–15.00.



Handgjorda dans/dräktskor i skinn,
skinnfodrade och med lädersula!                                                                             

Pris 1.400:-/par Vi tar ej kort

Vi finns på Ransätersstämman 9-12 juni.
Välkomna!

Kontakt: Bibbiskon 070-343 98 02 • www.bibbiskon.se

Det är dags
att upptäcka
studiecirkeln!

Kontakta oss på Studieförbundet 

Vuxenskolan i Karlstad så berättar 

vi mer om vad som är på gång!

054-22 15 42
www.sv.se/varmland
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Kommunikationsradio för
Jakt • Fiske • Båt • Flyg

från

Karlstad tel 054-67 05 00

Program 2011
Ransäters Hembygdsgård

28 maj Wolfland Springmeet 

 9-12 juni  Ransätersstämman

24 juni Midsommarfirande

25, 26 juni och 2 juli Värmlänningarna

6-10 juli Bälgspel vid landsvägskanten
   Dragspelsstämma

29-31juli Internationell hundutställning 

12-13 augusti Antik & Samlarmässa

18-20 augusti Heart Line dance

20  augusti Höstmarknad

19 november Värmländsk julmarknad

Biljetter till Värmlänningarna:
Scalateatern 054-19 00 80, Biljett direkt 077-170 70 70,
www.ticnet.se
Övriga upplysningar: tel 0552-303 43 • info@ransater.com
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 Entréavgifter:
 Torsdag Fritt inträde • Fredag 150:- • Lördag 150:- • Söndag 50:-.• Helgbiljett 300:-
 Camping: 100 kr per person för hela stämman • Alla under 16 år: fritt inträde och fri camping 
 Medlemmar i Värmlands Spelmansförbund får 50:- i rabatt på helgbiljetten. 
 Rabatten fås i efterhand i Receptionen mot uppvisande av medlemskort.

 Öppettider för serveringar och handelsbod: 
 Torsdag 9 juni Fredag 10 juni  Lördag 11 juni  Söndag 12 juni 
 Loftgrillen Loftgrillen Loftgrillen Loftgrillen
 Stängd kl 15.00-22.00  kl 11.00-24.00 Stängd
 Caféet  Caféet Caféet Caféet
 kl 11.00-17.00 kl 11.00-01.00 kl 11.00-01.00 kl 10.00-17.00
 Korvkiosken  Korvkiosken  Korvkiosken Korvkiosken  
 kl 19.00-22.00 kl 19.00-01.30 kl 13.00-01.30 Stängd

 1.  Reception med entré
 2.  Stjärnkikare
 3.  Dragspelsexpo
 4.  Södra Logen, Jordbruksmuseum
 5.  Stinastugan
 6.  Korv- och Hamburgerkiosk
 7. Handelsbod
 8. Mangårdsbyggnad, museum
 9. Loftet; Servering 
 10. Soldattorpet
 11. Skomakarmuseum
 12. Västra Logen, Kaffemuseum & Café

 13. Museum; Hemmet & Järnet
 14. Bak- & Ullstuga
 15. Smedja
 16. Stångjärnshammare
 17. Museum; Skog, Jakt & Fiske
 18. Stora Scenen
 19. Planetarium
 20. Toaletter
 21. Norra Logen
 22. Teknologen
 23. Värdshus
 24. Stugby i nära anslutning, 22 stugor

Brunch serveras kl 10.00-13.00 lördag och söndag. 
Middag kl 16.30-19.00 fredag och lördag. Pubmeny kl 20.30-01.00, fredag och lördag.
Vi har flera vegetariska rätter att erbjuda.  

Wärdshuset 

i Ransäter 

Wärdshuset 

i Ransäter 
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Södra Logen
Kl 10.00 – 11.30 Danskurs *
Kl 12.00 – 13.30 Scenkonst*
Kl 14.00 – 17.00 Värmländska Folkdansringens  
 slöjdstuga
Kl 20.00 – 21.00 Ranrike Spelmän
Kl 21.00 – 01.00 Enligt spellista

Teknologen
Kl 14.00 – 14.45 Spindelben och vassa tänder 
 (Barnprogram)
Kl 15.00 – 15.45 Huldrelokkk (Förrelease)
Kl 16.00 – 16.45 Roger Tallroth Band
Kl 17.00 – 17.45 Lovisa Liljeberg (Releasekonsert)
Kl 19.00 – 19.45 Sonia Sahlström och Håkan Larsson
Kl 22.00 – 22.45 Blink
Kl 23.00 – 23.45 Puma & Tidsmaskinen
Kl 24.00 – 00.45 Kraja 
Stora scenen
Kl 15.00 – 17.00 Stämma med medverkan av 
 Värmlands Spelmansförbund,  
 Ranrike Spelmän och Skönborgs
 Folkdanslag

Stinastugan
Kl 11.00 – 12.30 Kurs*
Kl 13.00 – 15.00 Arrangör/Artistträff (Se info sid 15)
Kl 15.30 – 17.00 Kurs*
Kl 19.00 – 20.30 Visstuga med Bibbe-Lott Åsbom Kunze

Tunet
Kl 14.00 – 17.00 Aktiviteter för stora och små med
 Värmländska Folkdansringen

Mangårdsbyggnaden
Kl 14.00 – 15.30 Viskurs * 

Söndag 12 juni
Ransäters kyrka
Kl 11.00 – 12.30   Högmässa i folkton med kör, 
 församling, fioler och orgel.
Stora scenen
Kl 13.00 – 15.00 Stämma med grupper och spelmän  
 från när och fjärran.

 *Se särskilt kursprogram.

Torsdag 9 juni
Norra Logen
Kl 20.00 – 01.00 Polskor till värmländska spelmän
 OBS! Eventuellt akustiskt!

Fredag 10 juni
Västra Logen
Kl 20.00 – 01.00 Gammaldans till värmländska 
 spelmanslag
Norra Logen
Kl 20.00 – 21.00 Stormsteg (Releasekonsert)
Kl 21.00 – 22.00 Absolut Trio 
Kl 22.00 – 23.00 Lyy 
Kl 22.00 – 01.00 Enligt spellista

Södra Logen
Kl 20.00 – 21.30 Danskurs för nybörjare *
Kl 21.30 – 24.00     Enligt spellista 
Kl 24.00 – 01.00 Ingesundsfolket

Teknologen
Kl 22.00 – 22.45 Mats Edén-Ellika Frisell
Kl 23.00 – 23.45 Ek Ahlberg Rosvall
Kl 24.00 – 00.45 Hazelius-Hedin

Lördag 11 juni
Västra Logen
Kl 12.00 – 13.00 Spelstuga med Sonia Sahlström
 och Peter ”Puma” Hedlund
Kl 13.15 – 14.45 Kurs Sven och Bitten Olsson*
Kl 18.30 – 19.30 Samkvämsdanser med 
 Värmländska Folkdansringen
Kl 20.00 – 22.00 Gammaldans till Alf Olssons  
 Gammeldansorkester 
Kl 22.00 – 23.00 Gammaldans till Ranrike Spelmän
Kl 23.00 – 01.00 Gammaldans till Alf Olssons  
 Gammeldansorkester 

Norra Logen
Kl 16.00 – 17.00 FolkBeat
Kl 17.00 – 18.00 Alla Fagra (Releasekonsert)
Kl 18.00 – 19.00 Olle Linder med vänner
Kl 19.00 – 20.00 Malin Foxdal Band
Kl 20.00 – 21.00 Mats Berglund med vänner 
Kl 21.00 – 22.00 Outhouse Allstars. Gäst: Sofia Karlsson
Kl 22.00 – 22.30 Paus
Kl 22.30 – 23.00 Bergslag och Bondebygd
Kl 23.00 – 01.00 Enligt spellista

Föreningen ransätersstämman
Tel 070-522 15 31 under stämman


