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47:e Ransätersstämman! Vi fattar det knappt 
själva –  att vi lyckats hålla liv i en så lång tra-
dition.  När vi blickar tillbaka på de här åren, 
inte minst med hjälp av det digra bildmateri-
al som finns i våra arkiv, kan vi konstatera att 
det varit en mycket stor variation vad gäller 
besöksantalet, men även utbudet i stämman.

Ransätersstämman under det tidiga 70-ta-
let, med 1971 som startår, präglades av ett re-
kordstort antal besökare, där publiksiffror 
som 25 000 inte var ovanligt. Och här är det 
självklart att lyfta fram de båda spelmännen 
Gert Ohlsson och Bengt Lindroth, som, fram-
synt nog, beslöt att avsluta den kurs för ung-
domar de var kursledare för på den tiden, 
genom att anordna en spelmansstämma på 
Ransäters Hembygdsgård.

70-talets fantastiska besökssiffror kan sä-
gas vara en direkt följd av den ”vänstervåg” 
som ända sedan mitten på 60-talet präglade 
stora delar av världen, och inte minst  Sve-
rige. De som besökte stämman de här åren 
var lätta att känna igen – de var ofta klädda i 
smedskjorta, bar slokhatt och rökte pipa. De 
åt också, för det mesta, grillad kyckling och 
drack rödvin till. Internt benämndes de ock-
så ”vin- och kycklingfolket”. 

När detta ebbade ut, nån gång i mitten av 
70-talet, minskade också besöksantalet kraf-
tigt och stämman antog mer rimliga propor-
tioner. De som fortsatte besöka stämman var 
de verkliga entusiasterna. De genuint intres-
serade av vår ”folkliga dans- och spelmans-
kultur”. Och ur detta utkristalliserades ett 
stort antal spelmän och dansare, som idag 
kan sägas vara våra främsta traditionsbärare.

80- och delar av 90-talet präglades av ”la-

gom” stora stämmor, med en alltigenom en-
tusiastisk och engagerad publik, som stor-
trivdes och såg stämman som starten på 
sommarens stämmoaktiviteter. Detta gällde 
inte minst dansarna, som med ett betydligt 
utökat utrymme till sitt förfogande på logar-
na, säkerligen bidrog till att Ransätersstäm-
man fick epitetet ”polskedansarnas mecka”.

Senare delen av 90-talet och hela 2000-ta-
let har präglats av en klart växande tendens 
när det gäller antalet besökare. Stämman väx-
er med runt 10 procent varje år och det mest 
tydliga inslaget är den stora andel barn och 
ungdomar som syns över i stort sett hela om-
rådet, älven möjligtvis undantaget. Det här är 
ur vårt perspektiv, arrangörernas, naturligtvis 
oerhört positivt och en källa till både inspira-
tion och fortsatt ökade ansträngningar för att 
göra stämman så bra som möjligt för Er alla.

Avslutningsvis – ett stort tack till Er som 
troget kommer till stämman varje år. Inte 
minst alla ni föräldrar som låter barnen upp-
leva stämman och förhoppningsvis ger dem 
upplevelser som blir av bestående värde, och 
får dem att ta till sig den här kulturen. De är 
helt enkelt stämmans framtid!

Varmt välkomna till 
2017 års Ransätersstämma!

Styrelsen
Pelle Schunnesson (ordförande), Bosse Dalmo 
(vice ordförande), Daniel Höglund Werngren 
(kassör), Eva Backström (sekreterare), Annie 
Johansson (ledamot), Hans Holmén (ledamot), 
Trudy Colijn (ledamot),  Ingemar Strid (supple-
ant) och Kaisa Nylin (suppleant).

Ärade publik!
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FolkBeat
Värmlands Spelmansförbunds succé pro-
jekt för ungdomar mellan 15 och 20 år är ett 
folk-fusion-storband där traditionell folk-
musik blandas med nya stilar. Gruppen 
kännetecknas av härlig gemenskap, spän-
nande musikaliska möten och smit tande 
spelglädje. Soundet präglas av en kombi-
nation av tajt, melodiskt samspel, popiga 
stämföringar och ett riffbaserat komp. 

Under ledning av musikaliskt brede drag-
spelaren Pasi Pasanen och Nina Pérez, 
känd fiolspelare i trion MP3, utvecklas 
medlemmarna och FolkBeat blir en brygga 
mellan musice ran det i ungdomen och ste-
get vidare till ett aktivt musikliv. 

FolkBeat har framträtt runtom i Värm-
land, på några av Sveriges största folkmu-
sikfestivaler samt på en ungdomsfestival i 
Turkiet. I år på Ransäter för sjunde året i rad 
med sedvanligt röj på dansgolvet.
Tid: Fredag 9 juni kl 17.30–18.30
Plats: Norra Logen

Polskor 
Polskor, öppen scen, spellista. 
Tid: Torsdag 8 juni kl 20.00–01.00
Plats: Norra Logen

Trio Wolski Releasekonsert
Denna nystartade Malmötrio var 2016 
nominerad till Årets talang i Danish Folk 
Music Awards. Medlemmarna träffades 
på musikhögskolan i Malmö och nu är de 
ute på sin första turné tillsammans och vi 
får stifta bekantskap med deras egna 
kompositioner av svensk folkmusik, som 
utlovar både improvisationer och spän-
nande arrangemang. 

Trio Wolskis musik kännetecknas av ett 
starkt rytmiskt driv blandat med dröms-
ka partier som låter tanken flyga och 
kroppen sväva i dansen. 
Kristian Wolski – cittern 
Hanna Blomberg – fiol
Peter Ferneman – accordion

Tid: Fredag 9 juni kl 18.30–19.30
Plats: Norra Logen

Foto: Sophia Hogman
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Foto: Anders Falk

Foto: Marthe Veian Andreassen



Storis & Limpan Band Releasekonsert
Duon uppstod i en gränd, på en bakgata, i 
en fransk by, för snart 15 år sedan. Sedan 
dess har de spelat ihop i olika sättningar 
och projekt. Allt från Bregottreklam, melo-
difestivaler, hårdrocksplattor och som le-
dare för ULV, Uplands Låtverkstad. 

2008 släppte de sitt debutalbum. Med 
recensioner som ”med doft av utedansba-
na och rallarslagsmål, samt must och 
liv…” , ”..stadigt intensiv musik…” och 
”…strålande helt enkelt…” är deras skiva 
helt slutsåld. 

Nu släpper de sin andra skiva ”Patina”. 
Musiken är en blandning av eget material 
och traditionella låtar. På skivan har de 
även med ett fint gäng gästmusiker. Kan-
ske dyker några av dom upp på release-
konserten? 
Magnus ”Storis” Holmström – nyckelharpa 
Tomas ”Limpan” Lindberg – gitarr och 
bosoki
Tid: Fredag 9 juni kl 21.00–22.00
Plats: Teknologen

Gammaldans till värmländska
spelmanslag enligt spellista.
Tid: Fredag 9 juni kl 20.00–01.00
Plats: Västra Logen

Foto: Emma Härdelin
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Kongero Releasekonsert
En konsert med Kongero tar lyssnaren 
med på en fantastisk resa, en mäktig och 
vidsträckt skandinavisk folkmusikupp-
levelse. Blåtoner, banbrytande polyfoni, 
svängigt och intimt. På ett självklart vis 
kompletterar sångerskornas personliga 
uttryck varandra och ger gruppen dess 
unika sound. 

Kongero har sjungit på festivaler inom 
folkmusik, a cappella och kammarmusik 
och gjort framgångsrika turnéer i bl.a. 
Skandinavien, Tyskland, Storbritannien, 
Belgien och Kanada. 

Välkomna tillbaka önskar vi denna suve-
räna vokalgrupp som släpper sitt fjärde al-
bum på Ransätersstämman!
Anna Wikénius – sång
Lotta Andersson – sång
Emma Björling– sång
Anna Larsson – sång

Tid: Fredag 9 juni kl 22.30–23.30
Plats: Teknologen

Foto: Sara Björkegren



De värmländska spelmanslagen
Redan 1983 gjorde de värmländska spelmanslagen sin debut i Ransätersstämman 
och detta har sedan dess blivit en tradition som är viktig både för stämman och, 
förhoppningsvis, även för spelmanslagen. Vi är både glada och stolta över att kun-
na fortsätta denna tradition genom att återigen hälsa nedanstående lag välkomna 
till Ransätersstämman. 

Följande spelmanslag står för gammal-
dansen på fredagskvällen:
Karlstad Spelfolk kl 20.00–21.10
Frykeruds Spelmanslag/Sunnlåt
kl 21.15–22.25

Mölnbacka Spelmanslag 
kl 22.30–23.40
Brunskogs Spelmanslag                      
kl 23.45–01.00

Tid: Fredag 9 juni kl 20.00–01.00
Plats: Västra Logen

Dans enligt spellista. 
Tid: Fredag 9 juni kl 20.00–01.00
Plats: Norra Logen

Dans enligt spellista. 
Tid: Fredag 9 juni kl 21.30–01.00
Plats: Södra Logen
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Brunskogs spelmanslag. Foto: Karin Albinsson



Erika Lindgren Liljenstolpe, Ro-
bert Larsson & Olov Johansson 
Releasekonsert
Om man vill ha sprakande traditionellt 
låtspel från Uppland med starka band rätt 
ner bland traditionsrötterna så ska man 
lyssna till den här trion. Medlemmarna 
har känt varandra länge och förenas av 
kärleken till det uppländska svänget som 
Viksta-Lasse, Erik Sahlström, Curt, Ivar 
och Sven Tallroth stod för. 

Alla har de besökt och spelat mycket 
med äldre spelmän i Uppland och den 
främsta gemensamma förebilden där är 
Bosse Larsson, Roberts far och Viksta-
Lasses brorson. Med denna releasekon-
sert släpper gruppen sin första skiva!
Erika Lindgren Liljenstolpe – fiol
Robert Larsson – fiol
Olov Johansson – nyckelharpa och fiol

Tid: Fredag 9 juni kl 24.00 –01.00
Plats: Teknologen

Dalakopa Releasekonsert
Dalakopa är den norska folkmusikaliska 
giganten som har spelat till dans i hela 
Norden och USA i över tre decennier. 
Gruppen är sedan många år ett stående 
inslag på Rørosmarknaden och fanbärare 
av den traditionella musiken från fjällre-
gionen mellan Sverige och Norge. Samti-
digt är Dalakopa kanske Norges mest in-
ternationella folkmusikband med med -
lemmar ifrån Norge, Sverige, Danmark 
och USA. 

De som hört Dalakopa kan vittna om 
hur det plötsligt är omöjligt att sitta still. På 
årets stämma framträder Dalakopa både 
i konsert och till dans. Ransätersstämman 
är faktiskt platsen där en av gruppens sig-
naturlåtar – Spelemannshøytid – skrevs av 
medlemmen Bent Jacobsen.

Övriga medlemmar: Oline Sofie Bak-
kom, Mary Barthelemy, Torill Aasegg, 
Jens Nygård, Ole Anders Feragen, Stein 
Nygaard, Thore Härdelin och Roar 
Kjellsberg.

Tid: Lördag 10 juni kl 12.00–12.40

samt 23.00–01.00
Plats: Västra Logen
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OBS!
Om Du behöver komma i kon-
takt med stämmans sjukvårds-
enhet, ring:
076-835 26 00

Foto: Anna Lindgren Dahlin



Ulrika Bodén med
Ahlberg, Ek & Roswall
Ångermanländska Ulrika Bodén är en 
mångsidig musiker som med sin både 
skira och kraftfulla röst räknas till en av 
de främsta folksångerskorna i landet och 
Ahlberg, Ek & Roswall är bandet som 
med sitt bländande samspel och fantasi-
fulla arrangemang etablerat sig som en 
av de mest spännande akterna på den 
svenska folkmusikscenen.

Efter en inbjudan till Førdefestivalen i 
Norge 2015 föddes samarbetet mellan Ul-
rika och trion, och lever nu vidare som en 
lyxig konsert- och festivalsättning. Till-
sammans spelar de på Norra Logen, med 
mycket energi och stort lyssnande precis 
som på skivan ”Te berga blå – To the Blue 
Mountains” som släpptes 2016.
Ulrika Bodén – sång, härjedalspipa 
Emma Ahlberg – femsträngad fiol 
Daniel Ek – harpgitarr 
Niklas Roswall – nyckelharpa

Tid: Lördag 10 juni kl 16.30–17.30
Plats:  Norra Logen
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Väsen 
Supergruppen Väsen har spelat ihop i 28 
år vid det här laget och under våren släpp-
tes plattan Brewed. Olov Johansson, Mi-
kael Marin och Roger Tallroth är vir tuo -
serna i denna folkmusikensemble som 
lyckats sprida svensk folkmusik över hela 
världen. Tre fantastiska individuella mu-
siker som hanterar sina akustiska instru-
ment med stor känsla och kraft. 

Deras musik har sina rötter i den upp-
ländska spelmansmusiken men sträck-
er sina långa armar i många riktningar på 
den musikaliska kartan. Väsens musik är 
full av lek och skaparlust, glädje och nyfi-
kenhet. På scen ger Väsen fritt spelrum åt 
fantasin och mellan låtarna bjuder de pub-
liken och varandra på många skratt.
Olov Johansson – nyckelharpa
Roger Tallroth – gitarr
Mikael Marin – viola

Tid: Lördag 10 juni kl 17.30–18.30
Plats: Norra Logen

Foto: Leif Wikberg

Foto: Sarah Thorén

Dans enligt spellista. 
Tid: Lördag 10 juni kl 20.00–01.00
Plats: Norra Logen



Foto: David Brohede
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Systerpolskan
Folkmusikgruppen Systerpolskan, med 
några av landets främsta spelmän, bilda-
des när Benny Andersson bjöd in dem till 
sin studio på Skeppsholmen hösten 2015. 
Han hade tidigare kommit i kontakt med 
några av dem på en riksspelmansstämma 
på Skansen. De övriga i gruppen har Ben-
ny träffat i andra sammanhang genom 
åren, och en idé om en gemensam skiva 
föddes. 

Ljuv musik uppstod, vilket resulterade 
i albumet Randig kjortel med Benny An-
dersson som producent och som släpptes 
i september 2016. Musiken består av både 
traditionella och nykomponerade låtar 
och visor, framför allt från Uppland och 
Dalarna, där samtliga spelmän kommer 
ifrån. 

Namnet Systerpolskan är hämtat från 
ett av spåren på den nya skivan – “Syster-
polska från Ore“.  
Täpp Ida Almlöf – fiol, sång
Verf Lena Egardt – fiol, sång
Cajsa Ekstav – fiol, nyckelharpa, sång
Erika Lindgren Liljenstolpe – fiol, sång
Lena Willemark – fiol, sång
Cecilia Österholm – nyckelharpa, sång

Tid: Lördag 10 juni kl 18.30–19.30
Plats: Norra Logen

Ingesundsfolket
Detta gäng består av folkmusikstudenter 
från Musikhögskolan Ingesund och de 
har, genom att de för femtonde året i rad 
medverkar på Ransätersstämman, 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: Lördag 10 juni kl 24.00–01.00
Plats: Södra Logen

Berglund•Lundberg•Haglund
Tre generationer Jössehärsspelmän möts i 
drivande asymmetrisk tretakt. Med kraft 
och dansapell förmedlar de traditionsmu-
siken från gränstrakterna mellan Värm-
land och Norge. 

Mats Berglund, nestor och stilbildare i 
den värmländska folkmusiken, tillsam-
mans med Fredrik Lundberg, dansspel-
man och fiolpedagog samt Klas Anders 
Haglund, teatermusiker och bonde. 
Mats Berglund – fiol
Fredrik Lundberg – fiol 
Klas Anders Haglund – fiol
Tid: Lördag 10 juni kl 20.00–21.00
Plats: Teknologen

Foto:  Kola Productions

Dans enligt spellista. 
Tid: Lördag 10 juni kl 20.00–24.00
Plats: Södra Logen



Foto: Karin Albinsson
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Thuva Härdelin 
och Kristina Bergström
Där står ett skimmer över bergsjösonen 
Jon-Erik Halls låtar som förmedlar både 
glädje och vemod till lyssnare av igår och 
idag. Hall kunde som ingen annan införa 
influenser från den stora världens musik i 
ett provinsiellt format och beskriva stäm-
ningar i den omgivande bygden. Han var 
sin egen främste uttolkare och blev till-
sammans med Thore Härdelin d.ä. stil-
bildande i ett intimt sam- och stämspel 
på fiol.

Fyra generationer senare tar riksspel-
mannen Thuva Härdelin upp låtarna 
igen. Tillsammans med tramporgelfan-
tasten Kristina Bergström har hon på-
börjat en djupdykning i Jon-Erik Halls 
rika låtskatt och vi får en försmak av de-
ras kommande helaftonsprogram. Fiolen 
och melodierna står i centrum, här klädda 
i den rika dräkt som orgelns klangvärld 
medger.
Thuva Härdelin – fiol
Kristina Bergström – tramporgel
Tid: Lördag 10 juni kl 21.30–22.30
Plats: Teknologen

Foto:  Göta Svensson

Erika Lindgren Liljenstolpe 
& Cecilia Österholm
Denna duo träffades 2002 och båda har 
sina rötter i den uppländska folkmusi-
ken. De har turnerat flitigt i Sverige och 
utomlands och tillsammans gett ut tre 
kritikerrosade skivor. Om sin musik säger 
Erika och Cecilia: ”Vi strävar efter ett dy-
namiskt och tätt sammansvetsat samspel 
som bottnar i traditionen men där vi stän-
digt utmanar varandra till att skapa ett 
eget formspråk.”

Erika är riksspelman på fiol och har 
mottagit bland annat Viksta-Lassestipen-
diet samt Pekkos Gustavs hederspris, och 
är flitigt engagerad som lärare på kurser 
och workshops. Cecilia har med bandet 
”Siri Karlsson” fått pris på Manifestgalan 
och Folk & världsmusikgalan 2012 och 
har undervisat på bland annat Eric Sahl-
ström Institutet. 
Erika Lindgren Liljenstolpe – fiol
Cecilia Österholm – nyckelharpa

Tid: Lördag 10 juni kl 23.00–24.00
Plats: Teknologen



Foto: Karin Albinsson

Foto: Karin Albinsson
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Visstuga med
Bibbe-Lott Åsbom Kunze
Bibbe-Lott Åsbom Kunze har under en 
lång rad år lett den populära visstugan 
på Ransätersstämman och blivit något av 
ett måste i varje års stämmoprogram.  

Hon har i mer än 40 år förmedlat det 
värmländska folksångar arvet i en rad skif-
tande sammanhang och sin repertoar har 
hon byggt upp genom efterforskningar 
i arkiv och andra sam lingar samt när 
hon träffat och lyssnat till traditionsbära-
re i de värmländska bygderna alltsedan 
1970-talet.

Bibbe-Lott har mottagit flertalet stipen-
dier för sina insatser för den värmländska 
visan, bland annat Värmlands Visstipen-
dium 2011.

Tidigare under lördagen leder hon även 
sång & barnlekar för de yngre, se sid 16.

Tid: Lördag 10 juni kl 19.00–20.30
Plats: Stinastugan

Foto: Karin Albinsson

Dans enligt spellista. 
Tid: Lördag 10 juni kl 20.00–01.00
Plats: Norra Logen

Scenprogram
Medverkan bl. a. av: 
Värmlands Spelmansförbund och 
värmländska riksspelmän samt andra 
spelmän
Programledare: Dan Olsson.

Tid: Lördag 10 juni kl 15.00–17.00
Plats: Stora scenen

OBS!
Betala gärna med kort i entrén 
och skivförsäljningen!
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V-dala spelmanslag
V-dala spelmanslag med säte i Uppsala 
bildades 1961 och är Sveriges äldsta stu-
dentspelmanslag. Med stor spelglädje 
och energi bjuder de upp till dans, oemot-
ståndligt sväng utlovas!
Tid: Lördag 10 juni kl 21.00–22.00
Plats: Västra Logen

Skäggmanslaget Releasekonsert
Allt startade hösten 1967. Då möttes Wille 
Grindsäter, Gert Ohlsson och Bengt Lind-
roth på Ingesund, där de alla tre utbildade 
sig. De började spela tillsammans och pre-
miären skedde i Jössefors Folkets hus 
skärtorsdagen 1968.

Vid 1968 års Delsbostämma myntade så 
Sven Härdelin uttrycket ”skäggänget”, 
vilket omvandlades till ”Skäggmansla-
get”, och från hösten 1968 var detta det of-
ficiella namnet på gruppen. De blev 
rikskända med Thore Härdelin, Wille 
Grindsäter och Petter Logård som med-
lemmar och deras framgångar under kom-
mande decennier behöver knappast be-
skrivas. Många menar att de var en starkt 
bidragande orsak till den våg av folkmu-
sikintresse som uppstod under 70-talet.

Det är med stor glädje vi hälsar dem väl-
komna till årets stämma och de består idag 
av Thore Härdelin, Wille Grindsäter och 
Bengt Lindroth.
Thore Härdelin – fiol
Bengt Lindroth – fiol och dragspel
Wille Grindsäter – fiol

Tid: Lördag 10 juni kl 12.40–13.00
Plats: Västra Logen

Skrômt
Skrômt – det är en grupp på tolv ungdo-
mar mellan 14-19 år från Kulturskolan i 
Karlstad som tillsammans med sina leda-
re Åsa Grumer och Lillot Piehl har spelat 
värmländsk, svensk och världslig folk-
musik i över två år. 

Fioler och flöjter ljuder då gruppen står 
på scenen eller spelar till dans.  
Tid: Lördag 10 juni kl 22.00–23.00
Plats: Västra Logen

Foto: Lars Sundin
Foto: Kajsa Bovin

Foto: Anders Falk
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Din ljusa skugga – dansmässa i nordisk folkton
Dansa en gudstjänst, går det? Javisst, förra 
årets premiär blev en succé! Drygt 170 per-
soner kom till logen på söndag förmiddag 
och dansade med i Din ljusa skuggas tio ge-
mensamma danser. 

Mässan, som går i nordisk folkton, har 
tillkommit i nära samverkan mellan riks-
spelman och kompositör Maria Hulthén 
Birkeland, diakon och lyriker Kristina 
Sandgren Furberg, präst och koreograf 
Hans Kvarnström samt diakon och dans-
ledare Cecilia Hardestam. 

Alla är välkomna att vara med, ingen 
dansvana behövs! 
Jonas Klett – kantor, körledning
Anders Göranzon – piano
Björn Steneros – bas
Maria Hulthén Birkeland – sång, fiol
Sångare ur Forshaga-Munkfors församling

Tid: Söndag 11 juni kl 11.00–12.30
Plats: Västra Logen

Foto: Anders Gustaf Östlund

Scenprogram
Scenprogram med grupper och spelmän 
från när och fjärran.
Programledare: Dan Olsson.
Tid: Söndag 11 juni kl 13.00–15.00
Plats: Stora scenen

Foto: Karin Albinsson
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Foto: Martin von Schmalensee

Stämmans kursprogram
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:-

Danskurs 4 Halling 
med Martin Myhr & Mats Berglund
Tid: Lördag kl 11.30-13.00
Plats: Norra Logen
Max 30 deltagare. Avgift: 100:-

Danskurs 5 Folklig barndans
med Jenny Franke & Per Runberg
Tid: Lördag kl 17.30-19.30
Plats: Södra Logen
Max 20 deltagare. Avgift: Ingen!
Biljett erfordras, hämtas ut i receptionen

Danskurs 6 Dans på trånga 
utrymmen 
med Jenny Franke & Per Runberg
Tid: Lördag kl 14.00–15.30
Plats: Mangårdsbyggnaden
Max 20 deltagare. Avgift: Ingen!
Biljett erfordras, hämtas ut i receptionen

Danskurs 7 Klarälvdalspolska 
med Bibbe-Lott Åsbom Kunze, 
Karin & Alf Börjars 
Tid: Lördag kl 13.15–14.45
Plats: Västra Logen
Obegränsat antal deltagare.
Avgift: Ingen!

Viskurs 1 
med Ulrika Bodén
Tid: Lördag kl 12.00-13.30
Plats: Mangårdsbyggnaden
Max 12 deltagare. Avgift: 100:-

Låtkurs 1 Fiol
med Mats Edén
Tid: Fredag kl 18.30-20.00
Plats: Stinastugan
Max 20 deltagare. Avgift: 100:-

Låtkurs 2 Fiol
med Mats Berglund
Tid: Fredag kl 20.30-22.00
Plats: Stinastugan
Max 20 deltagare. Avgift: 100:-

Låtkurs 3 Fiol
med Mats Edén
Tid: Lördag kl 11.00-12.30
Plats: Stinastugan
Max 20 deltagare. Avgift: 100:-

Låtkurs 4 För barn & ungdom
med Anna Karlsson & Pär Kunze
från Värmlands Spelmansförbund
Tid: Lördag kl 13.30-15.00
Plats: Stinastugan
Max 40 deltagare. Avgift: Ingen!

Låtkurs 5 Fiol
med Thuva Härdelin
Tid: Lördag kl 17.00-18.30
Plats: Stinastugan
Max 20 deltagare. Avgift: 100:-

Danskurs 1 Svanskogspolska  
med Alf Olsson, Sven & Bitten Olsson
Tid: Fredag kl 18.00-19.30
Plats: Södra Logen
Max 30 deltagare. Avgift: 100:-

Danskurs 2 Nybörjarkurs i polska  
med Ami Dregelid & Fredrik Lundberg
Tid: Fredag kl 20.00-21.30
Plats: Södra Logen
Max 30 deltagare. Avgift: 100:-

Försäljning av kursbiljetter Det är inte tillåtet att köpa mer än två biljetter per person till 
varje kurs. Förtur till biljetter, som varit en förmån för medlemmar i föreningen, är borttagen.
Biljetter till kurserna säljs i receptionen från fredag kl 17.00. Betala gärna med kort!
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Polskekurser med Ami Dregelid 
och Fredrik Lundberg
Danskurs 1 – nybörjarkurs i polska. Vi går 
igenom grunderna i polska, med målet att du 
som nybörjare ska kunna vara med på  dans-
golvet under helgen.
Tid: Fredag kl 20.00-21.30 Plats: Södra Logen

Danskurs 2 – påbyggnadskurs. 
Här kommer vi att jobba för att öka möjlig-
heten till samspel/kommunikation mellan 
dansare och musiker.
Tid: Lördag kl 10.00-12.30 Plats: Södra Logen
Man behöver inte anmäla sig parvis.

Ami Dregelid har fått otaliga dans-
sugna att ta sina första pols-
kesteg under Ransätersstäm-
man. Hon är en mycket viktig 
kugge i våra intentioner att få 
flera att upptäcka tjusningen 
och magin med polskedans. 

Ami Dregelid blev vinna-
re i kategorin Årets trad på 

Folkmusik & Världsgalan i Helsingborg tidi-
gare i år.

Fredrik Lundberg Värmländsk spel-
man med många års rutin 
och en lika viktig kugge i den 
här tvåstegskursen i polske-
dans. Fredrik är en driven 
spelman med rejält sväng 
i sitt spel som förmedlar 
en mycket tydlig ”polske-
känsla”.

Danskurs Klarälvdalspolska
En kurs i Klarälvdalspolska är sedan många 
år ett ”måste” på Ransätersstämman. Kursen 
bygger på de uppteckningar Lars Mattsson 
gjort åren 1969-1973 om dans i norra Värm-
land. Hans forskning utgör grunden för våra 
kunskaper idag om detta kulturarv.

Ledare är Alf och Karin Börjars samt Bibbe-
Lott Åsbom Kunze tillsammans med värm-
ländska spelmän.
Tid: Lördag kl 13.15–14.45
Plats: Västra Logen

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 del-
tagare och ledare.                     Styrelsen

Kurs i halling med Martin Myhr
Kom och dansa med en av Norges främsta och 
mångfaldigt prisade hallingdansare! Spelman 
Mats Berglund.

Tid: Lördag kl 11.30–13.00
Plats: Norra Logen

Danskurser (Se även sid 13)

Danskurs Svanskogspolska
Svanskogspolskan har dansats allmänt från 
1800-talet fram till ca 1920-talet då den kom i 
glömska, men återupptäcktes under 1970-talet. 
Idag är den populär bland polskedansare inom 
och utanför Sverige. Dansen finns även med 
vid polskemärkesuppdansningar. 

Ledare är Sven och Bitten Olsson, som lärt 
sig polskan efter Signe Jansson som hade den i 
tradition innan den glömdes bort. 

Det är en fördel om du har lite polskevana.
Tid: Fredag kl 18.00-19.30 Plats: Södra Logen 

Dans i trånga utrymmen, 
på fläck och i bana
Den här workshopen jobbar med att ta vara på 
det utrymme som finns, dans med flöde, samt 
hur en begränsning kan bli en tillgång. Från 
trängseln på Norra Logen till det lilla hörnet 
i Mangårdsbyggnaden. Nivån anpassas efter 
kursdeltagarna, du bör kunna ta dig runt i en 
polska. Kliv ur kön och följ med ut på golvet!
Ledare Jenny Franke, spelman Per Runberg.
Tid: Lördag kl 14.00–15.30 
Plats: Mangårdsbyggnaden



Låt- och viskurser (Se även sid 13)

Viskurs med Ulrika Bodén
Möt folksångerskan Ulrika Bodén från Ånger-
manland och ta del avhennes sångsätt och vi-
sor. Du får lära dig vackra sånger och utifrån 
dessa jobba med utsmyckningar, klang, frase-
ring och allt det som skapar ett folkligt sång-
sätt.

Tid: Lördag 12.00–13.30 
Plats: Mangårdsbyggnaden

”Okarinamakaren” Dag Hultcrantz 
deltar – spelar och säljer – även i år på Ransä-
tersstämman med sina okarinor. Han åter-
finns vid Södra Logen fredag-lördag 
11.00–18.00, samt söndag 11.00 –15.00. 

Låtkurs med Mats Berglund
Låtar från Värmland och finnskogstrakterna i 
Sverige och Norge.  

Tid: Fredag kl 20.30–22.00
Plats: Stinastugan

Foto: Anna Gullmark

Låtkurs med Mats Edén
En god blandning av Värmland, Norge och 
Mats egna låtar. 

Tid: Fredag kl 18.30–20.00

Tid: Lördag kl 11.00–12.30
Plats: Stinastugan

Låtkurs med Thuva Härdelin
Riksspelman i fjärde generationen med många 
hälsingelåtar i bagaget. 

Tid: Lördag kl 17.00–18.30
Plats: Stinastugan

Samkvämsdanser med
Värmländska Folkdansringen
Tid: Lördag 10 juni kl 17.30–19.00
Plats: Västra Logen

Värmländska Folkdansringens
slöjdstuga samt lekar för små & stora
Tid: Lördag 10 juni kl 14.00–17.00
Plats: Södra Logen

15

Foto: Karin Albinsson
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Folklig barndans 3-8 år
Välkomna till en rolig barndansloge som blan-
dar danslek med utlärning av folkliga danser 
för barn i åldern 3 - 8 år.

Första passet (kl 17.30–18.10) ägnas åt de 
mindre barnen (3-5 år) och de bör ha med sig 
en vuxen per barn. Max 12 barn.

Andra  passet (kl 18.10–18.50) ägnas åt de 
något större barnen (6-8 år) och de bör ha med 
sig en vuxen per två barn. Max 20 barn.

Sista 40 minuterna (kl 18.50–19.30) är fria att 
besöka för alla, och då kan även andra spelmän 
besöka kursen och gärna bidra med sina låtar.

OBS! Det är av stor vikt att åldersgränserna 
respekteras för barnens skull. 

Det här är en kurs som ger en introduktion 
till folkdansens magiska värld. Kursledare är 
Jenny Franke - hon undervisar i dans för alla 
mellan 1 - 102 år men har en förkärlek för att 
jobba med våra allra yngsta dansare. Spelman 
Per Runberg.
Tid: Lördag kl 17.30–19.30
Plats: Södra Logen

För barn & ungdom  (Se även sid 13)

Sång & Danslekar
Genom alla tider har vi sjungit och dansat, 
barn och vuxna, om vartannat. Under det 
här programmet kommer vi att tillsammans 
sjunga och dansa, klappa och snurra, hoppa 
och hurra i gamla och nya visor och sånglekar.

För barn i sällskap med någon vuxen.
Ledare Bibbe-Lott Åsbom Kunze
Tid: Fredag kl 17.00–18.00
Plats: Södra Logen

Låtkurs för barn & ungdom med 
Värmlands Spelmansförbund
Är du mellan 10-20 år? Kom och lär dig låtar 
med Anna Karlsson och Pär Kunze! Vi kom-
mer att lära oss låtar, jobba med samspel och 
sväng. Medtag instrument! Kursen avslutas 
med ett uppspel på stora scenen.

Anna och Pär är två värmländska spelmän 
som för fjärde året i rad håller i Värmlands 
Spelmansförbunds kurs på Ransätersstämman. 
Tid: Lördag kl 13.30–15.00
Plats: Stinastugan

Haren och sköldpaddan
Var ska vi odla våra morötter? 
Haren och Sköldpaddan är tillbaka och nu 
är det kris i morotslandet. Torka!

De ger sig iväg på ett sökande efter en 
ny plats att odla sina morötter på, en plats 
där det finns sol, jord, kärlek och….Vad 
då? Med kurrande magar och magiska 
folklåtar svischas vännerna till nya land-
skap, som kanske går att odla på?

En interaktiv musik och barnföreställ-
ning med Paraden, med modern folk- och 
världsmusik, berättande sånger och ny-
skapande arrangemang för fiol, sång och 
oboe. Föreställningen passar barn i precis 
alla åldrar, men kanske främst 3-5 år, och 
varar i 30 minuter.
Frida Höfling – fiol, sång
Emma Swensson – oboe, sång
Tid: Fredag 9 juni kl 16.30–17.00
 Lördag 10 juni kl 11.00–11.30
Plats: Teknologen

Foto: Martin Jutéus
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Alla spelmän är välkomna till Gropa (Stora 
scenen) på lördagen kl 15.00. Samling kl 14.30 
för genomspelning. Lördag kl 11.00 har Värm-

lands Spelmansförbund en allspelsakut vid Drag-
spelsexpot. Där kan man också öva på låtarna.

Årets allspelslåtar

Ärtemarschen
från	Värmlandsnäs

7

13

Efter	Valdemar	Dahlgren
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Ärtemarschen
från	Värmlandsnäs
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Polka	från	Svanskog

12

Efter	Anna	Olsson
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Reinländer	från	Svanskog

11

efter	Anna	Olsson
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Reinländer	från	Svanskog

11

efter	Anna	Olsson
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Polska	från	Rämmen
(Bearbetad	version)

Efter	Augusta	Ljungkvist,	Långban
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Från Ransätersstämman 2016
Foto: Karin Albinsson
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Pelle Schunnesson

Från Ransätersstämman 1975
Foto: Gunnar Johansson

”Kyrkmarsch” Invigning

Eric Sahlström Pelle Schunnesson Ceylon Wallin

”Olle i Snöre” Jönsson Ann-Marie Forsberg (Olsson) ”Olle på Halla” Johansson
Eric Sahlström och 
Gösta Sandström

Gert Ohlsson och Hans Bryntesson Buskspel
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tobokurserna
2018/2019 
nyckelharpa
folkdans
fiol

distanskurserna
2017/2018 
nyckelharpa
flöjt
sång
fiol

www.esitobo.org

sök nu!



 AV 1 AB levererar för 7:e året i rad 
ljud- och ljusanläggningarna till Ransätersstämman. 

Vi tackar för förtroendet. 

Vill du veta mer om oss, se vår hemsida eller gå in på fejsboken.
 www.AV1.se
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Kunskapa och utvecklas i en 
studiecirkel:

tillsammans med andra 
på distans via nätet 
med dina vänner & ert 

 intresse.
Vi utbildar dig till cirkelledare!

Tillåt dig att växa!

Välkommen att kontakta  
SV Värmlands lokalkontor:

www.svvarmland.se
www.svdistans.se
www.facebook.se/ 
svdistans

Välkommen att kontakta  
SV Värmlands lokalkontor:
www.svvarmland.se

            Gilla oss på 
facebook.com/SV Värmland -  
Karlstad/Hammarö
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RANSÄTERS HEMBYGDSGÅRD
23, 24, 25 juni samt 1, 2 juli kl. 14.00

BILJETTER: SCALATEATERN: 054 - 19 00 80 • TICKETMASTER.SE

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK: Värmlänningarna-i-Ransäter

REGI: OLOF WRETLING
SOFIA KARLSSON OLE BANG
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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 grup-
perna 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!

Öppettider: fredag 15.00-21.00, lördag 13.00-21.00, söndag 11.00-13.00

Lördag kl. 15.00, Stora scenen
Inledande allspel följt av spel med värmländska spelmän. 
Samling för allspelssugna kl. 14.30 bakom scenen.

”Allspelsakut” lördag kl. 11.00-12.00 vid Dragspelsexpot för alla 
stämmobesökare!  (Låtar se sid 17 eller vår hemsida)

Barn- och ungdomskurs lördag 
kl 13.30-15.00, Stinastugan. Ålder 10-20 år. 
Lärare Anna Karlsson och Pär Kunze. 

Kursen är gratis, med begränsat antal 
platser. Därför finns biljetter att hämta fr o m 
fredagen vid Ransätersstämmans informa-
tionsdisk. 

Under lördagen finns vi på tunet, där ni 
kan få information om förbundet och våra 
kurser, spela med oss, samt köpa medlems-
skap, noter och cd-skivor.

Värmlands Spelmansförbund

www.varmlandsspelmansforbund.se 
spelman.vsf@gmail.com
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Handgjorda skor i skinn
med lädersula!

Pris 1.600 kr 

Vi finns på Ransätersstämman 9 -11 juni.
Välkomna!

naverboden@telia.com • 070-343 98 02

www.orebroviolinatelje.se

Klangförbättring 〮Restauration 〮Instrument 〮Stråkar 〮Tagling 
Fodral 〮Strängar 〮Tillbehör
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Kommunikationsradio för
Jakt • Fiske • Båt • Flyg

från

Karlstad tel 054-67 05 00

Program 2017
Ransäters Hembygdsgård

5-6 maj World Accordion Day 
20 maj Wolfland Spring Meet 
   Bakluckeloppis
 8-11 juni  Ransätersstämman
23 juni Midsommarfirande
23-25 juni Värmlänningarna
1-2 juli Värmlänningarna
5-9 juli Bälgspel vid landsvägskanten
29-30 juli Internationell hundutställning
11-12 augusti Antik & Samlarmässa
19-20 augusti Heart Line Dance
18 november Julmarknad

Med reservation för eventuella ändringar.

Munkfors Turistbyrå 0563-54 10 81
Övriga upplysningar: tel 0552-303 43 • info@ransater.com

26



 Entréavgifter:               
 Torsdag Fri entré • Fredag 200:- • Lördag 250:- • Söndag Fri entré • Helgbiljett 400:-
 Camping: 100 kr per person för hela stämman • Alla under 16 år: fritt inträde och fri camping 

Betala gärna med kort!

 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 8 juni Fredag 9 juni  Lördag 10 juni  Söndag 11 juni 
 Loftgrillen Loftgrillen Loftgrillen Loftgrillen
 Stängd Meddelas på plats  Meddelas på plats Stängd
 Caféet  Caféet Caféet Caféet
 Kl 17.00-24.00 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



47:e RANSÄTERSSTÄMMAN
Ransäters Hembygdsgård 8 –11 juni 2017

Föreningen ransätersstämman

Torsdag 8 juni
Norra Logen
Kl 20.00 – 01.00 Polskor, öppen scen, spellista

Fredag 9 juni
Västra Logen
Kl 20.00 – 01.00 Gammaldans till värmländska 
 spelmanslag
Norra Logen
Kl 17.30 – 18.30 FolkBeat
Kl 18.30 – 19.30 Trio Wolski (Releasekonsert)
Kl 19.30 – 20.00 Paus 
Kl 20.00 – 01.00 Enligt spellista
Södra Logen
Kl 17.00 – 18.00 Barnprogram*
Kl 18.00 – 19.30 Kurs*
Kl 20.00 – 21.30 Kurs*
Kl 21.30 – 01.00 Enligt spellista

Teknologen
Kl 16.30 – 17.00 Barnprogram Paraden
Kl 21.00 – 22.00 Storis & Limpan (Releasekonsert)
Kl 22.30 – 23.30 Kongero (Releasekonsert)
Kl 24.00 – 01.00 Erika Lindgren Liljenstolpe,  
 Robert Larsson & Olov Johansson 
 (Releasekonsert)
Stinastugan
Kl 18.30 – 20.00 Kurs*
Kl 20.30 – 22.00 Kurs*

Lördag 10 juni
Västra Logen
Kl 12.00 – 13.00 Dalakopa/Skäggmanslaget 
 (Releasekonserter)
Kl 13.15 – 14.45 Kurs*
Kl 17.30 – 19.00 Samkvämsdanser med Värmländska  
 Folkdansringen
Kl 21.00 – 01.00 Gammaldans till Dalakopa 
 V-dala spelmanslag och Skrômt
Norra Logen
Kl 11.30 – 13.00 Kurs*
Kl 16.30 – 17.30 Ulrika Bodén & Ahlberg, Ek & Roswall
Kl 17.30 – 18.30 Väsen 
Kl 18.30 – 19.30 Systerpolskan
Kl 19.30 – 20.00 Paus
Kl 20.00 – 01.00 Enligt spellista
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Södra Logen
Kl 10.00 – 12.30 Kurs*
Kl 14.00 – 17.00 Värmländska Folkdansringens 
 Slöjdstuga samt lekar för stora och små
Kl 17.30 – 19.30 Barndans
Kl 20.00 – 24.00 Enligt spellista
Kl 24.00 – 01.00 Ingesundsfolket

Mangårdsbyggnaden
Kl 12.00 – 13.30  Kurs*
Kl 14.00 – 15.30  Kurs*
Teknologen
Kl 11.00 – 11.30 Barnprogram Paraden 
Kl 20.00 – 21.00 Mats Berglund, Klas Anders Haglund 
 & Fredrik Lundberg
Kl 21.30 – 22.30 Thuva Härdelin & Kristina Bergström
Kl 23.00 – 24.00 Erika Lindgren Liljenstolpe
 & Cecilia Österholm

Stora scenen
Kl 15.00 – 17.00 Stämma med medverkan av bl a
 Värmlands Spelmansförbund, 
 värmländska riksspelmän och 
 andra spelmän

Stinastugan
Kl 11.00 – 12.30 Kurs*
Kl 13.30 – 15.00 Kurs*
Kl 17.00 – 18.30 Kurs*
Kl 19.00 – 20.30 Visstuga med Bibbe-Lott Åsbom Kunze

Söndag 11 juni
Västra Logen 
Kl 11.00 – 12.30   Dansmässa  
Mässa i nordisk folkton tillkommen i samarbete mellan 
lyriker Kristina Sandgren Furberg och  riksspelman 
Maria Hulthén Birkeland. Koreograf: Hans Kvarnström. 
Dansledare: Cecilia Hardestam.

Stora scenen
Kl 13.00 – 15.00 Stämma med grupper och spelmän  
 från när och fjärran.
 * Se särskilt kursprogram sid 13-16

Ransätersstämmans samarbetspartner


