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Oj, 44 stämmor, det börjar bli en tradi-
tion. Vi i styrelsen är så otroligt stolta 
över att vi har lyckats förvalta detta arv 
under så lång tid. Många av oss har varit 
med från början och åren med stämman 
har format våra liv med all dans och 
musik. Vi hoppas att Ni, alldenstund Ni 
inte redan har gjort det, skall få förmå-
nen till samma resa.

Förra årets stämma blev den största 
som vi har producerat, från onsdag till 
söndag. En så lång stämma kan bara bli 
av när helg- och klämdagar infaller på 
ett lyckligt sätt. De flesta kommentarer 
efteråt var lyriska, förutom en olycklig 
kvinna som vidhöll att stämman var det 
värsta hon varit med om. I år blir stäm-
man ett dygn kortare, men vi hoppas att 
den skall falla Er i smaken ändå.
Det mesta under stämman följer en mo-
dell som vi hoppas att ni har blivit be-
kanta med:
• Första kvällen lite mer intim och gratis.
• Dag 2 unnar vi oss lite sovmorgon 
och/eller speltid med grannarna i tältet 
intill. Kl 15 drar programpunkterna 
igång, med konserter i Teknologen och 

detta följs sedan upp med program i alla 
de andra logarna.
• Dag 3, som är en lördag, blir grym. Re-
dan kl 10 börjar vi med våra kurser, som 
sedan följs upp med spel och slöjdstugor. 
Kl 15 hålls den traditionsenliga stämman 
i ”Gropa”. Nytt för i år är den kyrkokon-
sert som går av stapeln i Ransäters kyrka 
kl 20. Parallellt med detta blir det dans, 
konserter och visstuga i fem lokaler.
• Stämman avslutas på söndag enligt 
tradition med att vi går på högmässa kl 
11, och att vi sen avslutar stämman i 
”Gropa” kl 13.

När detta skrivs så är frågetecknen 
många, hur kommer vädret att bli, hinner 
Hembygdsföreningen få allt klart tills vi 
kommer, hinner vi få allt klart innan det 
är dags att inta Ransäter? Vi tror i alla 
fall att det kommer att gå bra, bland annat 
eftersom vi har begåvats med två nya 
styrelsemedlemmar, nämligen Daniel 
Höglund Werngren och Bosse Dalmo, 
och inte minst Er, kära publik, samt våra 
fantastiska funktionärer.

Välkomna!
Styrelsen

Ärade publik!
Varmt välkomna till den 44:e Ransätersstämman!

Styrelsen för föreningen 
Ransätersstämman
Fr. v. Pelle Schunnesson (ordförande), Annie Johansson 
(vice ordförande), Hans Holmén (ledamot), Eva Backström 
(sekreterare), Ingemar Strid (suppleant) och Roine Olsson 
(kassör). Ej med på bild: Daniel Höglund Werngren och 
Bosse Dalmo. Foto:Frida Holmén
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Ek/Ahlberg/Roswall
En för Ransäterspubliken välkänd trio, 
som gästat stämman flera gånger tidigare. 
De bjuder på ett svängigt och virtuost 
samspel som inbjuder till såväl lyssnande 
som dans, med en repertoar som består av 
både skånska slängpolskor, triolpolskor 
från Medelpad och egna låtar. 

Med sin sättning av fiol, harpgitarr och 
nyckelharpa, utforskar de ständigt nya mu-
sikaliska möjligheter, och har hittat en all-
deles egen stil, som på kort tid vunnit en stor 
publik. En framgångsrik konstellation som 
bland annat nominerades till årets grupp på 
årets Folk- & Världsmusikgala 2014. 

Att lyssna på Ahlberg, Ek & Roswall är 
en lekfylld och spännande upplevelse som 
rymmer allt från vemod till glädje och inte 
minst ett makalöst sväng som gör det 
svårt att sitta still.
Emma Ahlberg – fiol
Daniel Ek – harpgitarr
Niklas Roswall – nyckelharpa
Tid: Fredag 6 juni kl 18.00–19.00
Plats: Norra Logen

Foto: Tiva-Li Peter

Väsen
25-årsjubilerande gruppen Väsen hör till 
de grupper som vi tror besökt Ransäters-
stämman flest gånger. Inget konstigt med 
det! Dessa ikoner, som efter 25 års spelan-
de låter som om de vore nystartade – och 
här menas minsann inte brist på spelskick-
lighet - utan snarare att de besitter en nyfi-
kenhet, en glöd och ett engagemang som 
fortfarande fängslar en stor publik. Inte 
bara här i Sverige utan i åtskilliga länder 
runt om i världen. Det här är nämligen en 
av våra mer kända folkmusikgrupper, 
även internationellt sett.
Hantverket, eller spelskickligheten om 
man så vill, kan vi lämna därhän. Den är 
grundmurad och befäst sedan starten. Nej 
– det som frapperar är att man fortfarande 
finner nya utmaningar, nya infallsvinklar, 
nya innovationer i musiken och aldrig 
stagnerar i utveckling.

Starkt, engagerande, nyskapande, med-
ryckande – använd vilka epitet du vill – 
allt stämmer!
Olov Johansson – nyckelharpor
Roger Tallroth – gitarrer
Mikael Marin – viola
Tid: Fredag 6 juni kl 19.00 – 20.00
Plats: Norra Logen

Foto: Karin Albinsson

Polskor 
Öppen scen enligt spellista. 
Tid: Torsdag 5 juni kl 20.00–01.00
Plats: Norra Logen
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MP3
MP3 består av Mattias Pérez, Nina Peréz 
och Mia Marin och detta band har sedan 
starten vunnit publikens hjärtan med sin 
svängiga och dansanta musik.  Den bubb-
lande kraftfulla musiken från västra Sve-
rige är deras signum, och de bjuder på ett 
driv och tätt samspel i en blandning av 
traditionella och egenkomponerade låtar.

De två fiolerna driver musiken framåt i 
ett personligt och kraftfullt samspel, och 
tillsammans med gitarren får man till ett 
oerhört dansant spel, som ytterst få, med 
känsla för våra svenska folkliga danstra-
ditioner, klarar att inte röra sig till.

Detta är en trio som satt Norra logen i 
gungning flera gånger förr och med all sä-
kerhet kommer att göra det igen på den-
na stämma!
Mia Marin – fiol
Nina Pérez – fiol
Mattias Pérez – gitarr

Tid: Fredag 6 juni kl 23.00 – 24.00
(OBS! Spel till dans)
Plats: Norra Logen

FolkBeat
Värmlands eget ungdoms-folk-storband 
har gjort en nystart under hösten med 18 
nya medlemmar. Folkbeat är framtidens 
värmländska folkmusiker och består av 
ungdomar från hela länet. Bandets massi-
va melodisektion och mångfacetterade 
kompgrupp smälts samman genom de dy-
namiska arrangemangen och resultatet får 
publiken att vässa öronen och flytta på föt-
terna. Ledare för Folkbeat är Nina Perez 
och Emil Kunze. 
Tid: Fredag 6 juni kl 20.00 – 21.00
Plats: Norra Logen

OBS!
Om Du behöver komma i 
kontakt med stämmans sjuk-
vårdsenhet, ring:
076-835 26 00

Foto: Mia Marin

Gammaldans 
till värmländska spelmanslag. Se även sid. 15.

Tid: Fredag 6 juni kl 20.00–01.00
Plats: Västra Logen

Dans enligt spellista. 
Tid: Fredag 6 juni kl 21.00–23.00, 
24.00-01.00
Plats: Norra Logen

Dans enligt spellista. 

Tid: Fredag 6 juni kl 21.30–24.00
Plats: Södra Logen
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BarnFolk 
För andra året i rad får vi stifta bekantskap 
med föreställningen BarnFolk. Den ges både 
fredag och lördag och riktar sig först och 
främst till barn, men i sällskap av en förälder. 

Sånglek, långdans, vispolska, ramsa och 
vaggvisa. Lekfullhet, glädje och fantasi!

Men hur var det med falukorven? 
Och vem är egentligen Sigge? 
Det handlar om djur, människor och livet 

nu och då i en tillsammanstillställning för 
barn från  3 år tillsammans med en vuxen.
Lilian Höjd - sång
Jens Askengren – nyckelharpa, moraharpa
Andreas Hedwall – bas 
OBS! Max 50 deltagare inkl. förälder. Biljett 
erfordras (kostnadsfri), hämtas ut i receptio-
nen från och med fredag kl 12.00. 

Tid: Fredag 6 juni kl 18.00 – 19.00 samt 
Lördag 7 juni kl 18.00 – 19.00
Plats: Södra Logen

Ingesundsfolket
består av folkmusikstudenter från Musik-
högskolan Ingesund och de har, genom att 
de för elfte året i rad medverkar på Ransä-
tersstämman, blivit ett stående inslag.

 Ni kan lyssna till dem, och framförallt 
dansa till deras musik på Södra logen, 
som blivit något av deras hemmascen. 

Tid: Fredag 6 juni kl 24.00–01.00 
Plats: Södra Logen

Olov Johansson
Ransätersstämman har under många år 
haft som tradition att låta besökarna få 
stifta närmare bekantskap med den per-
son eller, i vissa fall, de personer som er-
hållit Zornmärket i guld. Denna utmärkel-
se kan man inte spela sig till, som man gör 
med silvervalören och som ger rätten att 
kalla sig riksspelman, utan man får den 
för synnerligen framstående insatser inom 
folkmusiken och för att ha haft särskilt 
stor betydelse för bevarandet av våra tra-
ditioner.

Förra året förärades spelmännen Nisse 
Nordström och Olov Johansson denna 
utmärkelse och det är med glädje vi hälsar 
en av dem, Olov Johansson, välkommen 
till Ransäter, där han kommer att både 
spela och berätta om sitt spelmansliv. 

En garanterat minnesvärd stund där 
man får tillfälle att komma en av våra sto-
ra traditionsbärare lite närmare inpå livet. 

Tid: Fredag 6 juni kl 15.00–15.45 
Plats: Teknologen

Foto: Owen
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Hemjord Releasekonsert
Folkmusik i trä. Nu lämnar vi ordningar 
och trygghet bakom oss och går. Följ med 
på en krokvuxen musikalisk vandring 
bland vilda toner och lustiga pinnar.  Det 
kommer att lukta skog, jord, trygghet och 
lite räv. 

Två musiker, Frida Granström och Johan-
nes Söderqvist, bildar alltså duon Hemjord 
och har nu tonsatt texter av Maria Wester-
berg ”Vildhjärta”.

De grävde sig ned i en pinnplockerskas 
sagor och härjade runt där tills det blev 
en skiva fylld med pyhä. Nu släpper de 
den fri. Kom, hör dess skri över Finnsko-
gens toppar.
Frida Granström – fiol och sång
Johannes Söderqvist – gitarr och sång
Gästspelmän: 
Mats Dimming – kontrabas
Erik Midebo – cajun
Tobias Strömberg – banjo 
Maria Larsson – fiol

Tid: Fredag 6 juni kl 16.00-16.45
Plats: Teknologen

Anders Norudde 
& Per Saxholm   Releasekonsert
Anders Norudde och Per Saxholm har 
under många år haft ett samarbete runt 
Karlskogalåtarna. 

Per, en av Värmlands största traditions-
bärare, har massor med låtar efter ”gub-
bera” han träffat under sin uppväxt, och 
har alltså låtarna i tradition efter numera 
avlidna spelmän men även en del materi-
al efter gamla uppteckningar. 

Han har spelat folkmusik hela sitt liv 
och visste inte ens att det hette folkmusik 
när han spelade med sin gammelmor-
bror. 

Anders, som spelat folkmusik i 35 år, 
arrar, sätter stämmor och komp till Pers 
låtar. De här fantastiska låtarna har inte 
hörts av någon publik på decennier, och 
de tycker att det nu är dags att föra fram 
dem i ljuset. 
Anders Norudde - fioler, moraharpa och 
säckpipa
Per Saxholm - fiol och durspel

Tid: Fredag 6 juni kl 17.00 – 17.45
Plats: Teknologen

Foto: Thomas Sönnerstam
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Sheshti och Jonas
Sheshti Johansson, som ofta setts i Ransä-
ter som en del av gruppen Triller, bildar 
här en duo med multiinstrumentalisten 
Jonas Isaksson. De träffas ofta och leker, 
både med sina instrument och sin musik. 
Jonas växlar mellan fiol, klarinett, luta, 
gitarr och elgitarr vilket bidrar till vari-
ation och stora möjligheter att förmedla 
olika stämningar. Sheshti med sitt stora 
uttrycksomfång, influerat av svensk folk-
musik, balkan och orientalisk såväl som 
västerländsk konstmusik, kompletterar 
på ett dynamiskt sätt Jonas genre- och in-
strumentbredd. 

Den lekfulla inställningen tar sitt ut-
tryck i en stor andel improvisation och 
stark närvaro, där det enda som går att 
förutsäga är att musiken är dansant. 
Sheshti Johansson – fiol
Jonas Isaksson – fiol, klarinett, luta, 
gitarr etc.

Tid: Fredag 6 juni kl 18.00-18.45
Plats: Teknologen

Foto: Björn Dimberg

Spelstuga med Mats Berglund
& Mats Edén
”Fesflämt och tarmgnischel”
Trots många gemensamma låtar är det säl-
lan som dessa framstående värmlands-
spelmän spelat tillsammans i en konsert. 
Detta är rent av första gången och Ransä-
tersstämman är mycket glad åt att kunna 
presentera dessa trotjänare tillsammans. 

Båda två har under Ransätersstämmans 
långa historia varit ett återkommande och 
mycket uppskattat inslag, och otaliga är 
de besökare som tagit del av deras fantas-
tiska spel, både i konserter och under alla 
de kurser de lett. 

Att ingen av dem tidigare kommit på 
tanken att göra en konsert tillsammans 
kan tyckas egendomligt men desto roliga-
re att det äntligen blir av. Bättre försent än 
aldrig, heter det ju!

Lite kuriosa: de var dessutom med på 
den låtkurs som var en del av den första 
Ransätersstämman 1971. Fyrtiotre år sena-
re är cirkeln alltså sluten!

Mycket nöje på Västra Logen på lördag!
Mats Berglund – fiol
Mats Edén – fiol och durspel

Tid: Lördag 7 juni kl 12.00 – 13.00
Plats: Västra Logen

Foto: Karin Albinsson
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Ulrika Bodén Band
Ulrikas nyaste band, med färgstarka 
musiker som hittat ett eget sound tillsam-
mans. Melodiska trumbeat och varma 
nylonsträngar, fioldriv och blåtonade 
trumpetslingor backar upp Ulrikas både 
skira och kraftfulla röst.

Hon har sedan länge velat göra en skiva 
med enbart kärlekssånger och har sam lat 
repertoaren i flera år, både traditionellt 
och eget material. Sprittande lyckliga, 
kaxiga och bitterljuva texter valda med 
stor omsorg, kärleken ur olika vinklar i 
folkdiktningen. Musiken är både stillsamt 
vacker och energirik med mycket rytm 
och ståhej!

Bandet består av åtta medlemmar, men 
uppträder här som en kvintett, eftersom 
en del av medlemmarna alternerar med 
varandra. 
Ulrika Bodén – sång, härjedalspipa och 
autoharp
Emma Ahlberg – fiol
Mattias Pérez – gitarr
Gustav Hylén – trumpet
Valter Kinbom - slagverk

Tid: Lördag 7 juni kl 16.30 – 17.30
Plats: Norra Logen

Foto: Martin von Schmalensee

Hallingdal Kraftlag Skivrelease
Gammaldansorkestern ”Hallingdal Kraft-
lag” kommer tillbaka till Ransätersstäm-
man! Det är några år sen sist men de spelar 
till dans med samma glädje och entusiasm 
som de alltid gjort. 

De etablerade sig som orkester redan un-
der tidigt 80-tal och det är alltså ett mycket 
rutinerat gäng som ställer sig på scenen på 
Västra logen. De består av musiker som 
också är kända från andra konstellationer, 
såsom Toradertrioen och de kännetecknas 
av ett tätt, taktfast och genuint svängande 
spel, som gör det mycket svårt att sitta stilla. 
Mycket av deras repertoar består av låtar 
som komponerats av Jostein Sørbøen och 
ni som är bekanta med durspelsrepertoa-
ren känner säkert igen många av dem.

Hallingdal Kraftlag har hittills gett ut hela 
sex skivor, och det är med glädje vi konsta-
terar att de släpper sin senaste på Ransäters-
stämman. Naturligtvis kommer ni att kun-
na köpa den direkt av orkestern i samband 
med spelningen och få den signerad.
Jostein Sørbøen – durspel
Oddvar Fingarsen – durspel och dragspel
Jostein Fingarsen – gitarr
Terje Tandberg – kontrabas

Tid: Lördag 7 juni kl 20.00 – 01.00
Plats: Västra logen
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Triller
Triller har gästat Ransätersstämman 
åtskilliga gånger tidigare och det är med 
glädje vi hälsar dem välkomna tillbaka, 
efter några års uppehåll. De består 
av fyra musiker med olika bakgrund 
som samlats kring sin strävan att låta 
den svenska folkmusiken andas, vara 
levande och utvecklas. De är starkt 
förankrade i den svenska folkmusikens 
tradition och använder sig av gamla låt-
skatter från arkiven, men blandar också 
upp repertoaren med nyare låtar och har 
satt otaliga dansgolv i rejäl gungning De 
förmedlar sin musik med en blandning 
av djupt rotad kunskap, men också med 
nyfikenhet, värme och spelglädje.
Pontus Estling - klarinett och munspel
Erik Ronström - gitarr
Sheshti Johansson - fiol
Jens Linell - slagverk.

Tid: Lördag 7 juni kl 17.30 – 18.30
Plats: Norra Logen

Foto: Roland Hejdström

Stinnerbom Stinnerbom Dubé
Efter förra årets succéartade spelning med 
den här trion, har vi fått många önskemål 
om att återigen få dem att framträda i Ran-
sätersstämman. Och visst vill vi det!

Trion består av Sophia och Magnus 
Stinnerbom, båda med rötterna stadigt 
förankrade i den svenska folkmusiken, 
och med otaliga spelningar i olika kon-
stellationer bakom sig, samt ett lysande 
komplement i form av den kanadensiske 
kontrabasisten Sébastien Dubé.

Två så skickliga folkmusiker som So-
phia och Magnus tillsammans med en ba-
sist utöver det vanliga – det kan bara bli 
lysande! Här finns inte bara en urkraft, 
ett driv och ett massivt tunggung utan 
även en stor lyhördhet, kombinerad med 
tydliga folkmusikaliska bottnar. 

Allt detta tillsammans bildar en musik-
upplevelse som går raka vägen in i själen 
på alla som uppskattar kombinationen av 
det traditionella och det innovativa.
Sophia Stinnerbom – viola d’amore.
Magnus Stinnerbom – 12-strängad gi-
tarr, mandola, viola d’amore och durspel.
Sébastien Dubé – 5-strängad kontrabas 
och fotstamp.

Tid: Lördag 7 juni kl 18.30-19.30
Plats: Norra Logen

Foto: Karin Albinsson
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Ranrike Spelmän
En i Ransätersstämman välkänd grupp 
spelmän med hemvist Bohuslän. Det 
som kännetecknar laget är, förutom deras 
många Bohuslåtar, ett påtagligt driv och 
en mycket dansant känsla i spelet. De 
har ett rejält sväng och har, kanske lite på 
grund av att de är runt ett 20-tal spel-
män med ett fullödigt komp, ett mäktigt 
sound och inbjuder verkligen till dans i 
alla dess former. 

Åtskilliga danssugna har också upp-
täckt detta och vi hälsar dem varmt väl -
komna tillbaka till Ransätersstämman! 

Tid: Lördag 7 juni i scenprogrammet
Plats: Stora Scenen

Tid: Lördag 7 juni kl 20.00 – 21.00
Plats: Södra Logen

Anna Lindblad Trio
Releasekonsert
Anna Lindblad är en mångsidig fiolist i 
den nya generationen folkmusiker i Sveri-
ge. Hennes kraftfulla fiolspel är fyllt av 
sväng, glädje och närvaro. Med stor pas-
sion för den svenska traditionen är hon 
inte rädd att utforska andra sätt att ut-
trycka sig musikaliskt. Hon har gästat 
Ransätersstämman åtskilliga gånger tidi-
gare och då som medlem av gruppen Lyy.

Anna Lindblad Trio är ett nytt band som 
spelar låtar komponerade av fiolisten Anna 
Lindblad, blandat med andras låtar som 
hittat sin väg in i repertoaren. Deras musik 
är berikad av traditionell musik, men ald-
rig förslavad av densamma. Svänget står i 
fokus, den individuella musikaliteten hål-
ler hög klass samtidigt som man söker ett 
gemensamt språk.

 Ny folkmusik full av sväng och musi-
kalisk glädje!
Anna Lindblad – fiol
Emma Ahlberg – fiol
Anders Löfberg – cello

Tid: Lördag 7 juni kl 14.00 – 14.45
Plats: Teknologen

Scenprogram
Medverkan bl. a. av: 
Värmlands Spelmansförbund, 
Ranrike Spelmän, Skurupseleverna, 
Kulturskolan i Karlstad och 
Skönborgs Folkdanslag.
Programledare: Dan Olsson.

Tid: Lördag 7 juni kl 15.00–17.00
Plats: Stora scenen

Foto: Karin Albinsson
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Ralsgård & Tullberg Releasekonsert 
Ännu en lysande duo som Ransäters-
stämman haft glädjen att uppleva tidi-
gare.

 Andreas Ralsgård & Markus Tullberg 
utforskar den sydsvenska tvärföljtstra-
ditionen. I centrum för musiken står den 
levande melodin, det drivande stämspe-
let och det gemensamma danssvänget. 
Musikernas hemvist, Skåne, utgör grun-
den för repertoaren, även om båda gärna 
gör musikaliska utflykter till exempelvis 
Småland och Danmark. 

Den här gången har de dessutom bju-
dit in några gästartister och det öppnar 
för en ännu större upplevelse vad gäller 
klangrikedom, stämföring och musika-
lisk bredd.
Andreas Ralsgård – traversflöjt
Markus Tullberg – traversflöjt
Gästspelmän – Göran Månsson, Leo 
Svensson och Niklas Roswall
Tid: Lördag 7 juni kl 19.30 – 20.15
Plats: Teknologen

Kongero Releasekonsert
Med folkmusiken som grund utforskar 
vokalgruppen Kongero nyfiket och obe-
hindrat röstens möjligheter. Musiken 
präglas av klarhet, täta klanger och tajt 
rytmiskt driv. På ett självklart vis kom-
pletterar de fyra sångerskornas personli-
ga uttryck varandra och ger gruppen dess 
unika sound. Med sångteknisk skicklig-
het, oemotståndlig lekfullhet och briljan-
ta arrangemang tar Kongero den traditio-
nella folkmusiken in i nutiden.

Kongero har gästat Ransätersstämman 
många gånger tidigare och det är med 
glädje vi hälsar dem välkomna åter. De 
har den här gången valt att ha sin release-
konsert på stämman och det ger er alla 
tillfälle att, i samband med konserten, 
köpa skivan och kanske till och med få 
den signerad!
Emma Björling – sång
Lovisa Liljeberg – sång
Lotta Andersson – sång
Anna Wikenius - sång

Tid: Lördag 7 juni kl 15.00 – 15.45 
Plats: Teknologen

Foto: Morgan Tjärnström

Dans enligt spellista. 

Tid: Lördag 7 juni kl 20.00–01.00
Plats: Norra Logen
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Foto: Mia Marin

Limbohofvet
Limbohofvet består av tre fiolspelerskor 
som med dunder och brak tar för sig av 
den svenska folkmusiken. Låtar från Häl-
singland och Medelpad varvas med egen-
komponerat material. Tillsammans job-
bar trion fram arrangemang som ger ut-
tryck för jämmer och elände, vårbäckens 
sprittande glädje och allt däremellan, och 
det framförs i fint samspel. 

De är rasande skickliga musiker, har hu-
mor, är självsäkra och tar för sig av den 
svenska folkmusiken. De egna komposi-
tionerna har stark prägel av både tradi-
tion och nutid. Musiken är stark, rörlig, 
finurlig, rolig. 

Detta är folkmusik när den är i sitt esse, 
folkmusik i tiden, här och nu.
Emma Ahlberg – fiol
Johanna Karlsson – fiol
Lena Jonsson – fiol

Tid: Lördag 7 juni kl 20.30 – 21.15
Plats: Teknologen

Foto: Katarina Hansson

Rydvall/Mjelva/Jonsson/Haas
Erik Rydvall och Olav Luksengård Mjel-
va gjorde under fjolårets stämma en be-
jublad och mycket omtyckt konsert, och 
vi har haft ett massivt tryck utifrån för 
att, om möjligt, få dem tillbaka i ännu en 
konsert. Och så blir det!

Förra året framhöll vi att detta var ett 
synnerligen lyckat gränsöverskridande 
giftermål mellan Norge och Sverige. Två 
instrument, hardingfela och nyckelharpa 
med tillsammans 24 strängar, smälte 
samman till en både ny, spännande och 
maffig ljudbild som inte hörts så ofta, åt-
minstone inte i offentliga sammanhang. 
Man har nu utökat denna duo med ytter-
ligare två instrument, nämligen en fiol 
från Hälsingland och ytterligare en fiol 
från USA. Det är de båda lysande folk-
musikerna Lena Jonsson och Brittany 
Haas som tillkommit och de gör natur-
ligtvis hela konserten än mer spännande.

En efterlängtad konsert med en, åt-
minstone för Ransätersstämman, ny sam-
mansättning och det är med både glädje 
och förväntan vi hälsar dem välkomna 
till årets stämma!
Brittany Haas – fiol
Lena Jonsson – fiol
Erik Rydvall – nyckelharpa
Olav Luksengård Mjelva – hardingfela
Tid: Lördag 7 juni kl 21.30 – 22.15
Plats: Teknologen

Dans enligt spellista. 
Tid: Lördag 7 juni kl 21.00–01.00
Plats: Södra Logen

Foto: Karin Albinsson
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Samkvämsdanser med
Värmländska Folkdansringen
Tid: Lördag 7 juni kl 18.00-19.00
Plats: Västra Logen

Värmländska Folkdansringens
slöjdstuga samt lekar för små & stora
Tid: Lördag 7 juni kl 14.00-17.00
Plats: Södra Logen

Idenstam - Hedin
En stor kyrkorgel – med till synes outtöm-
liga möjligheter av ljud, klanger, och stäm-
ningar – och en nyckelharpa, ett genuint 
traditionellt svenskt folkmusikinstrument. 
Två av dess främsta utövare möts i en vild 
men öm dans, där jord möter himmel, 
gammal tradition möter det moderna, och 
där svårmod möter glädje.
Gunnar Idenstam – orgel
Johan Hedin – nyckelharpa

Tid: Lördag 7 juni kl 20.00 – 21.00
Plats: Ransäters kyrka
OBS! Biljetter: Scalateatern, 054-19 00 80, 
eller www.ticnet.se 
Pris: 170: - inkl förköpsavgift.
Ev överblivna biljetter säljs i stämmans recep-
tion från kl 12.00 konsertdagen. 
Tel 070-870 37 35. Hämtas ut senast en timme 
före konsertens början.

Sofia Karlsson 
En av de kanske klarast lysande stjärnorna 
på vår folkmusikhimmel, och ännu en ar-
tist som setts i Ransätersstämman åtskilli-
ga gånger. Ibland som gästartist i något 
annat band, ibland som solist med egna 
”handplockade” medmusikanter och där-
emellan som vanlig besökare.

Den här gången ger hon en egen konsert 
i det lite intimare formatet, och har som 
medmusikant Mattias Pérez. Sofia, som 
med sin röst och sin utstrålning trollbun-
dit så många åhörare genom åren, trakte-
rar ett stort antal instrument, och med 
hjälp av Mattias eminenta gitarrspel, som 
lyft fram och berikat så många artistfram-
trädanden under många år, kommer det 
här att bli en konsert som garanterat kom-
mer att beröra många åhörare. 
Sofia Karlsson – sång, gitarr och bosoki
Mattias Pérez – gitarr

Tid: Lördag 7 juni kl 22.30 – 23.15
Plats: Teknologen

Foto: Karin Albinsson

Foto: Per-Åke Persson



14

Scenprogram
Scenprogram med grupper och spelmän 
från när och fjärran.
Programledare: Dan Olsson.

Tid: Söndag 8 juni kl 13.00-15.00
Plats: Stora Scenen

Mässa i folkton
Körverkstaden
Elever från Geijerskolan
Daniel Höglund Werngren nyckel-
harpa
Hanna Bergfeldt tvärflöjt
Anders Göranzon orgel
Dirigent: Margaretha Carlander
Tid: Söndag 8 juni kl 11.00-12.30
Plats: Ransäters kyrka

Resonanssträngsfiolträff
Alla som är intresserade av fioler och fiol-
liknande instrument med resonans-
strängar, är välkomna till Mangårds-
byggnaden under stämman. Vi prov-
spelar och diskuterar medhavda instru-
ment så glöm inte att ta med om du har!

Tid: Lördag 7 juni kl 14.00 – 16.00
Plats: Mangårdsbyggnaden

Swedish 
Radio 
Supply AB 
står för all 

radiokommunikation 

under Ransätersstämman.

Foto: Karin Albinsson

Foto: Karin Albinsson

Foto: Karin Albinsson
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De Värmländska spelmanslagen
Redan 1983 gjorde de Värmländska spelmanslagen sin debut i Ransätersstämman 
och detta har blivit en tradition som är viktig både för stämman och, förhoppnings-
vis, även för spelmanslagen. Vi är både glada och stolta över att kunna fortsätta den-
na tradition genom att återigen hälsa nedanstående lag välkomna till stämman. Vi 
kan samtidigt konstatera att den återväxt som under ett antal år runt millennieskif-
tet och framåt lyste med sin frånvaro, för att under senare år återigen börjat ta fart, 
håller i sig och numera råder faktiskt en viss konkurrens om speltiderna.

Följande spelmanslag står för gammal-
dansen på fredagskvällen:
Brunskogs Spelmanslag 
kl 20.00 – 20.45
Frykeruds Spelmanslag/Sunnlåt
kl 20.50 – 21.35
Karlstads Spelfolk kl 21.40 – 22.25

Alf Olsson Gammeldansorkester
kl 22.30 – 23.15
Hara Spelmanslag kl 23.20 – 00.05
Mölnbacka Spelmanslag kl 00.10 – 
01.00
Tid: Fredag 7 juni kl 20.00 – 01.00
Plats: Västra Logen

Foto: Karin Albinsson



Stämmans kursprogram
Låtkurs 1 Fiol
med Mats Berglund
Tid: Fredag kl 16.00-17.30
Plats: Södra Logen

Max 20 deltagare Avgift: 100:-

Danskurs 1 Nybörjarkurs i polska  
med Ami Dregelid & Fredrik Lundberg 
Tid: Fredag kl 20.00-21.30
Plats:  Södra Logen

Max 30 deltagare Avgift: 100:-

Viskurs 1 Värmländska visor
med Lovisa Liljeberg
Tid: Fredag kl 16.00-17.30
Plats: Stinastugan

Max 20 deltagare Avgift: 100:-

Danskurs 2 Bingsjöpolska 
med Christine Löfgren & Mats Edén
Tid: Lördag kl 10.00-11.30
Plats: Norra Logen

Max 40 deltagare Avgift: 100:-

Danskurs 3 Påbyggnadskurs i 
polska  med Ami Dregelid & Fredrik 
Lundberg 
Tid: Lördag kl 10.00-12.30
Plats:  Södra Logen

Max 30 deltagare Avgift: 100:-
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Danskurs 4 Svingdans från 
Övre Fryksdalen 
med Lars Mattsson, Alf & Karin Bör-
jars, Bibbe-Lott Åsbom Kunze och 
Claes Hallgren
Tid: Lördag kl 10.00-11.30
Plats: Västra Logen
Max 30 deltagare Avgift: 100 kr

Låtkurs 2 För barn
med Anna Karlsson, Johanna Nolgård 
& Pär Kunze
Tid: Lördag kl 13.00 – 14.30
Plats: Stinastugan
Max 30 deltagare.
Avgift: ingen
Biljett erfordras, hämtas ut i receptionen.

Danskurs 5 Klarälvdalspolska
med Lars Mattsson, Bibbe-Lott 
Åsbom Kunze, Alf Börjars och Ulf 
Jonsson
Tid: Lördag kl 13.15-14.45
Plats: Västra Logen
Obegränsat antal deltagare 
Avgift: ingen

OBS!
Det är viktigt att du anländer i tid till den 
kurs du valt att delta i. Du kommer inte 
att släppas in om du kommer för sent till 
kursen och du får heller inte dina pengar 
tillbaka för biljettkostnaden. Detta för att 
undvika störningsmoment för kursens 
andra deltagare och kursledarna.

Styrelsen

Försäljning av kursbiljetter
• Det är inte tillåtet att köpa mer än två   
  biljetter per person till varje kurs. 
• Förturen till biljettförsäljningen, som   
  tidigare varit en förmån för medlemmar 
  i föreningen, har tagits bort.

Biljetter till de olika kurserna säljs i receptionen. 
Till fredagens kurser från och med kl 17.00 på 
torsdag. Till lördagens kurser från och med 
kl 17.00 på fredag.
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Danskurs Bingsjöpolska
En kurs i Bingsjöpolska har varit ett önskemål 
från flera besökare under ett antal år och nu an-
ordnar vi för första gången en kurs i just – Bing-
sjöpolska.

Kursledare blir Christine 
Löfgren, en rutinerad, och av 
Ransätersstämman ofta anli-
tad pedagog, som under 
många år lett kurser i scen-
konst, d.v.s. en kurs där man 
fått tillfälle att lära sig hur 
man blir en bättre artist och 

hur man kommunicerar med publiken på ett 
tryggare, modigare och mer energiskt sätt.

Spelman i den här kursen blir Mats Edén, en 
”urvärmländsk” spelman men med kännedom 
och kunskap om de flesta av våra traditioner 
runt om i Sverige.
Tid: Lördag kl 10.00 – 11.30
Plats: Norra Logen

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 2 – nybörjarkurs i polska. Vi 

Danskurser med Ami Dregelid och Fredrik Lundberg
går igenom grunderna i polska, med målet 
att du som nybörjare ska kunna vara med 
på  dansgolvet under helgen.
Danskurs 3 – 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. Driven 
spelman med rejält sväng i sitt 
spel som förmedlar en mycket 
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 stämman 
och en mycket viktig kugge i 
våra intentioner att få flera att 
upptäcka tjusningen och magin 
med polskedans.

Svingdans från Övre Fryksdalen
Fjolårets kurs i den här dansvarianten var 
mycket uppskattad och vi har, i vår strävan att 
vårda våra ”inhemska” traditioner, beslutat att 
återupprepa den. 

Kursledare är bl.a. Lars 
Mattsson som kan sägas vara 
den direkta orsaken till att de 
här danserna levt vidare in i 
vår tid.

Det är nämligen hans dans-
forskning, som härrör från 
slutet av 1960-talet och som 

återuppväcktes under 2000-talet, som idag ut-
gör grunden för alla de kunskaper vi har om de 
här dansvarianterna. Utan hans uppteckningar 
och insamlande av detta material skulle vi, med 
stor sannolikhet, inte ha kunskaperna bevarade 
om detta kulturarv.
Tid: Lördag kl 10.00 – 11.30
Plats: Västra Logen

Låt Christine Löfgren hjälpa dig att hitta en dimension till som sångare, musiker, dansare och scenartist!



Bibbe-Lott Åsbom Kunze
Bibbe-Lott Åsbom Kunze har under en 
lång följd av år lett den populära visstugan 
på Ransätersstämman, och blivit något av 
ett måste i varje års stämmoprogram.  

Bibbe-Lott kom för några år sedan ut 
med den egna CD-
skivan ”Ty Dan-
nemark ligger så 
vida”, en skiva som 
innehåller ett kon-
centrat av den re-
pertoar hon byggt 
upp under sina ef-
terforskningar i 
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Ledare för viskurserna
Lovisa Liljeberg
En av våra ”inhemska” folkliga sånger-

skor som, förutom 
att hon ingår i vo-
kalgruppen Kong-
ero som ger en re-
leasekonsert un-
der stämman, också 
kommer att leda en 
kurs i Värmländska 
visor. Det är andra 
året hon leder den 

här kursen och önskemålen om att även 
få henne att leda en i årets stämma har va-
rit starka. 

Det är alltså dels på begäran av många 
besökare men också utifrån det faktum att 
vi från stämmans sida vill värna om våra 
lokala traditioner som vi hälsar henne väl-
kommen tillbaka. 

En kurs för alla men kanske med lite 
tonvikt på dem som har ett lite mer lokalt 
förankrat visintresse.

Tid: Fredag 6 juni 16.00-17.30 
Plats: StinastuganFoto: Mia Marin

arkiv och andra samlingar samt – inte 
minst – genom att träffa och lyssna till 
traditionsbärare ute i de värmländska 
bygderna alltsedan 1970-talet.

 Hon har alltså i närmare 40 år för-
medlat det värmländska folksångararvet 
i en rad skiftande sammanhang, bl a i 
projektet Spel Carl Johan, som utmynna-
de i mer än 200 skolkonserter. 

För sina insatser för visan fick hon 
Karlstads kommuns kulturstipendium 
1999 och Värmlands Visstipendium 2011.

Tid: Lördag 7 juni kl 19.00-20.30
Plats: Stinastugan

Foto: Karin Albinsson



Årets allspelslåtar
Alla spelmän är välkomna till Gropa (Stora 
scenen) på lördagen kl. 15.00. Samling kl 14.30 
för genomspelning.
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Kl 11.00 har Värmlands Spelmansförbund en 
allspelsakut öppen vid sitt informationsbord vid 
Södra Logen. Där kan man också öva på låtarna.
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Låten kan med fördel spelas på förstämd fiol (A-E-A-E).

Efter Ragnar Svensson,  Strand.
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Polska från Svanskog
Polska från Svanskog

Efter Ragnar Svensson, Strand
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Jämtland

15

8

Vals efter Kristian Oskarsson
Vals efter Kristian Oskarsson

Jämtland

Polkett
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Av Olle på Halla
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Matsupen
Matsupen

Av Olle på Halla



Ärtemarschen från Värmlandsnäs
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Ärtemarschen från Värmlandsnäs



Från Ransätersstämman 2013
Foto: Karin Albinsson 
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TOBOKURSERNA  
2014 / 2015
NYCKELHARPA
FOLKDANS
FIOL

www.esitobo.org

Missa inte 
höstens 
konserter!
13 sept • 3 okt • 16 nov

Café August, Karlstad
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Dags att börja tänka på refrängen? 
Vi finns på Ransäterstämman och hjälper dig 

med dina frågor och funderingar 
om hela din framtida pension. 

Ingen försäljning, bara fakta.



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

www.folkmusik.info

Värmlands Spelmansförbund är till för spelmän, 

dansare och folkmusikintresserade med anknyt-

ning till Värmland. Vi verkar för att bevara och 

samtidigt utveckla den värmländska folkmusi-

ken 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 ungdomar och vuxna 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
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Besök skivförsäljningen vid
Södra Logen fredag, lördag och söndag
Ransätersstämman kommer som vanligt att anordna central skivförsäljning vid Södra Logen. 
Där kan du under lugna och gemytliga former botanisera i det som förmodligen är Sveriges 
största utbud av folkmusikskivor. Flera olika skivbolag, såsom Giga, Drone, Dimma m.fl. tar 
dit sin produktion och detta borgar för att du med stor sannolikhet finner det du söker efter. 
De flesta av de medverkande grupperna i stämman finns representerade och flera grupper 
släpper också sina skivor under stämman. 

Du har alltså alla möjligheter att få med dig din favoritmusik hem från stämman. 

Välkommen till skivförsäljningen!

OBS! Öppettiderna för skivförsäljningen anslås på plats under stämman.



Handgjorda skor i skinn
med lädersula!

Pris 1.600 kr 

Vi finns på Ransätersstämman 6-8 juni.
Välkomna!

naverboden@telia.com • 070-343 98 02
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Tänk inte fyrkantigt 

SV Värmland | Ekshärad     Tel: 0563-408 50 
www.svkampanj.se/eksharad 

Besök vår hemsida för att hitta 
våra spännande cirklar i en rad 
olika ämnen.  

Upptäck våra studiecirklar! 



Kommunikationsradio för
Jakt • Fiske • Båt • Flyg

från

Karlstad tel 054-67 05 00

Program 2014
Ransäters Hembygdsgård

17 maj Wolfland Spring Meet 

 5-8 juni  Ransätersstämman

20 juni Midsommarfirande

20, 28 juni Värmlänningarna

2-6  juli Bälgspel vid landsvägskanten

12-13 juli Värmlänningarna

26-27 juli Internationell hundutställning 

8-9 augusti Antik & Samlarmässa

15-16 augusti Heart Line Dance

16 augusti Höstmarknad

22 november Julmarknad

Biljetter till Värmlänningarna:
Scalateatern 054-19 00 80 eller www.ticnet.se
Du kan även köpa biljetter på plats, 1 tim före föreställningen.
Reservation för slutförsäljning. 

Munkfors Turistbyrå 0563-54 10 81
Övriga upplysningar: tel 0552-303 43 • info@ransater.com
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 Entréavgifter:
 Torsdag Fri entré • Fredag 200:- • Lördag 200:- • Söndag 50:-.• Helgbiljett 350:-
 Camping: 100 kr per person för hela stämman • Alla under 16 år: fritt inträde och fri camping 

 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 fredag, lördag och söndag. 
Middag kl 17.00-20.00 torsdag, fredag och lördag. 
Vi har flera vegetariska rätter att erbjuda.  

Wärdshuset 

i Ransäter 

Wärdshuset 

i Ransäter 
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 Öppettider för serveringar och handelsbod: 
 Torsdag 5 juni Fredag 6 juni  Lördag 7 juni  Söndag 8 juni 
 Loftgrillen Loftgrillen Loftgrillen Loftgrillen
 Stängd Meddelas på plats  Meddelas på plats Stängd
 Caféet  Caféet Caféet Caféet
 Kl 11.00-24.00 Kl 11.00-01.00 Kl 10.00-01.00 Kl 10.00-17.00
 Korvkiosken  Korvkiosken  Korvkiosken Korvkiosken  
 Stängd Meddelas på plats Meddelas på plats Stängd
 Handelsboden Handelsboden Handelsboden Handelsboden
 Stängd Kl 12.00-20.00 Kl 12.00-20.00 Kl 12.00-15.00
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Föreningen ransätersstämman
Tel 070-522 15 31

Torsdag 5 juni
Norra Logen
Kl 20.00 – 01.00 Polskor, öppen scen, spellista

Fredag 6 juni
Västra Logen
Kl 20.00 – 01.00 Gammaldans till värmländska 
 spelmanslag
Norra Logen
Kl 18.00 – 19.00 Ek/Ahlberg/Roswall
Kl 19.00 – 20.00 Väsen
Kl 20.00 – 21.00 FolkBeat (spel till dans)
Kl 21.00 – 23.00 Enligt spellista
Kl 23.00 – 24.00 MP3 (spel till dans)
Kl 24.00 – 01.00 Enligt spellista

Södra Logen
Kl 16.00 – 17.30 Kurs*
Kl 18.00 – 19.00 BarnFolk (Barnprogram, biljett erfordras)
Kl 20.00 – 21.30 Kurs*
Kl 21.30 – 24.00 Enligt spellista
Kl 24.00 – 01.00 Ingesundsfolket

Teknologen
Kl 15.00 – 15.45 Olov Johansson
Kl 16.00 – 16.45 Hemjord (Releasekonsert)
Kl 17.00 – 17.45 Anders Norudde & Per Saxholm  

 (Releasekonsert)
Kl 18.00 – 18.45 Sheshti Johansson & Jonas Isaksson

Stinastugan
Kl 16.00 – 17.30 Kurs*

Lördag 7 juni
Västra Logen
Kl 10.00 – 11.30 Kurs *
Kl 12.00 – 13.00 Spelstuga med Mats Berglund 
 & Mats Edén
Kl 13.15 – 14.45 Kurs*
Kl 18.00 – 19.00 Samkvämsdanser med Värmländska   
 Folkdansringen
Kl 20.00 – 01.00 Gammaldans till Hallingdal Kraftlag
 (Skivrelease)

Norra Logen
Kl 10.00 – 11.30 Kurs*
Kl 16.30 – 17.30 Ulrika Bodén Band
Kl 17.30 – 18.30 Triller
Kl 18.30 – 19.30 Stinnerbom/Stinnerbom/Dubé

Kl 19.30 – 20.00 Paus
Kl 20.00 – 01.00 Enligt spellista

Södra Logen
Kl 10.00 – 12.30 Kurs*
Kl 14.00 – 17.00 Värmländska Folkdansringens 
 Slöjdstuga med lekar för stora och små
Kl 18.00 – 19.00 BarnFolk (Barnprogram, biljett erfordras)
Kl 20.00 – 21.00 Ranrike Spelmän
Kl 21.00 – 01.00 Enligt spellista

Teknologen
Kl 14.00 – 14.45 Anna Lindblad Trio (Releasekonsert)
Kl 15.00 – 15.45 Kongero (Releasekonsert)
Kl 19.30 – 20.15 Andreas Ralsgård & Markus Tullberg  
 (Releasekonsert)
Kl 20.30 – 21.15 Limbohofvet
Kl 21.30 – 22.15 Rydvall/Mjelva/Jonsson/Haas
Kl 22.30 – 23.15 Sofia Karlsson & Mattias Pérez

Stora scenen
Kl 15.00 – 17.00 Stämma med medverkan av bl a
 Värmlands Spelmansförbund,  
 Ranrike Spelmän, Kulturskolan i  
 Karlstad och Skönborgs Folkdanslag

Stinastugan
Kl 13.00 – 14.30 Kurs*
Kl 19.00 – 20.30 Visstuga med Bibbe-Lott Åsbom Kunze

Ransäters kyrka
Kl 20.00 – 21.00   Idenstam - Hedin Biljett erfordras.
 Biljetter Scalateatern 054-19 00 80
 eller www.ticnet.se

Söndag 8 juni
Ransäters kyrka
Kl 11.00 – 12.30   Mässa i folkton  
 Körverkstaden
 Elever från Geijerskolan
 Daniel Höglund Werngren nyckelharpa 
 Hanna Bergfeldt tvärflöjt
 Anders Göranzon orgel
 Dirigent: Margaretha Carlander
Stora scenen
Kl 13.00 – 15.00 Stämma med grupper och spelmän  
 från när och fjärran.

 * Se särskilt kursprogram

Ransätersstämmans              
samarbetspartner:


