Jannez från Jämtland frälsare i gammaldans…
Text och bilder: Åke Bengtzon

Jannez kvartett
frälste med sin
gammaldans.
En ny era för det
populära
dansbandet !
Kanske är det den här kvartetten som kommer att förändra attityden till gammaldansen
som mer eller mindre slumrat in under de sista decennierna i Sverige. Minnesgoda läsarna
minns säkert 1970 – och 19 80-talens glada tillrop från danstiljorna då tjo och tjim ekade
och kultislåtarna stod som spön i backen. Härliga tider för både ung som gammal.

Nygammalt och Bröderna Lindqvist
Att långköraren i TV2 ”Nygammalt med Bröderna och Bosse Larsson” i stor utsträckning bidrog till
uppgången under 1970-talet känner de flesta till. Dessutom flera tävlingar inom genren gammaldans som
Svenska Musikerförbundet och Sveriges Radio genomförde och då Gnesta-Kalle liksom Bengt ”Polo”
Johanson varje vecka fanns med i radiomedia. Det mesta har de senaste två decennierna avklingat. De
etablera de gammaldansgängen finns inte längre och Sveriges Radio har valt annan musik i sina tablåer.
Därför är det uppfriskande att ett band som Jannez, känd från den stora moderna dansmarknaden på rixoch elitnivå i sin genre, nu tagit steget och producerat ”e skiiv ma bäre gammaldans…” Låtar i olika taktarter
och det är både sug och sväng i deras spel.
Kvartetten började som pojkband i lilla byn Laxsjö i norra Jämtland år 1976. Tre av medlemmarna, Kjelle
Danielsson, Peo Grufvelgård och Janne Oskarsson är still going strong i bandet medan Andreas Klahr kom
med under året. När det gäller kultismusiken använder de tre pianodragspel och Janne kompar på sin gitarr.

Kjell-Gunnar Bergman är kårledare för Frälsningsarmén i Östersund
och har under de senaste två åren tagit många fina initiativ till att populära
musikgrupper får framföra sin repertoar några timmar mitt på dagen under
lördagarna. Entrén är fri och musikgrupperna ställer upp utan ersättning.
Publiken får också tillfälle att bli serverad en kopp fika med gott bröd.
Samtidigt kan man fynda på den breda loppmarknaden som är öppen.

