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Lars Follstedt, 60 år, och sonen Richard Follstedt, 19 år, delar ett brinnande intresse för hårdrocken. Deras första gemensamma festival var redan 
för tio år sedan. ”Jag känner livsglädje när jag sätter mig vid trummorna, då känner jag mig fri”, säger Richard. Foto: joseFin Hammarstedt

Ett intresse som går i arv

Järvefelts  
fängelsestraff  
fastställt
Edsbyn
Bandyprofilen Ulf Jär-
vefelt lyckades inte få 
Högsta domstolen att 
pröva domen på två 
års fängelse. Efter att 
ha gått igenom mate-
rialet från rättegång-
en konstateras att det 
inte finns skäl för yt-
terligare prövning.

Edsbyns IF:s hedersord-
förande Ulf Järvefelt 
dömdes för att ha för-
skingrat över 18 miljoner 
kronor från ett familjefö-
retag, pengar som under 
flera år till största delen 
pumpats över till bandy-
klubben.

Han dömdes först av 
tingsrätten till tre års 
fängelse och till att be-
tala skadestånd på 18,6 
miljoner kronor till kon-
kursförvaltaren för de 
berörda familjeföretagen 
i Celoxkoncernen. Järve-
felt överklagade tingsrät-
tens dom till Svea hovrätt 
som vid förhandlingar i 
våras också sänkte fäng-
elsestraffet till två år. 
Hovrätten tog då hänsyn 
till att han även dömts till 
fem års näringsförbud 
och ansåg att det skulle 
mildra straffvärdet.

Ulf Järvefelt ville emel-
lertid helt slippa fängel-
sestraff och överklaga-
de senare i somras även 
den domen, nu till Hög-
sta domstolen. I över-
klagandet har han via 
sin advokat begärt att få 
slippa fängelse. I andra 
hand att få ett kortare 
fängelsestraff. Han ville 
också att skadeståndet 
på 18,6 miljoner kronor 
skulle sänkas.

När det gällde skade-
ståndsdelen återkallade 
han sitt överklagande 
redan strax därefter och 
gick endast vidare med 
överklagandet av fängel-
sestraffet, vilket nu även 
Högsta domstolen valt 
att inte ta upp.

För att ta upp målet igen 
krävs ett prövningstill-
stånd och för att få ett så-
dant ska det anses att må-
let anses viktigt för rätts-
tillämpningen i stort att 
fallet prövas. Annars görs 
detta endast i undantags-
fall och när det anses fö-
religga synnerliga skäl att 
pröva ärendet. Och några 
sådana skäl har Högsta 
domstolen enligt sitt be-
slut inte kunnat finna.
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Edsbyn
Köket är hemmets hjär-
ta brukar det heta – men 
inte hemma hos lars 
”Follan” Follstedt och 
sonen richard. i stäl-
let trivs de bäst i replo-
kalen i källaren. ljusnan 
har träffat en av traktens 
mest hängivna hård-
rockarfamiljer.
– Jag har nog fått det 
här i blodet, säger ric-
hard med ett leende.

Black Sabbaths tunga ton-
gångar möter besökarna i 
hallen hemma hos Lars och 
Richard Follstedt. I ”konto-
ret”, ett rum med ett skriv-
bord fyllt av skivomslag, af-
fischer och flygblad, står en 
välskött vinylspelare från 
70-talet och den står sällan 

stilla. Och det är sällan den 
spelar annat än hårdrock.

– Det är det här jag är 
uppvuxen med, konstate-
rar Richard.

På 60-talet startade Lars 
Follstedt sitt första rock-
band. Sedan dess har han 
aldrig övergivit rockmu-
siken. Han har spelat, åkt 
på konserter och festivaler 
och fotograferat och skrivit 
om musik i snart 50 år.

Och redan när Richard 
var nio år fick han följa med 
pappa till Sweden Rock 
Festival i Blekinge för för-
sta gången.

– Det var storslaget. Jag 
fick träffa Lemmy Kilmis-
ter i Motörhead, berättar 
Richard som nu är nitton år.

Han blev lika biten som 

Lars och sedan dess har 
de varit där många gång-
er. Festivalen sker samti-
digt som skolavslutningar-
na – och Richard har mis-
sat många avslutningar. I 
stället har han en meritlis-
ta som skulle göra många 
avundsjuka när det gäller 
möten med rockstjärnor. 
I källarens replokal finns 
ett litet galleri av bilder på 
Richard, i olika åldrar, po-
serande intill stjärnorna.

– Ted Nugent gjorde till 
exempel stort intryck. Han 
berättade om att han är hel-
nykterist och det har jag 
också valt att vara.

På hemsidan ”Atmosphe-
re in rock”, som fått sitt 
namn efter hårdrocksgrup-
pen Lars själv spelade i från 

70-talets mitt och fram-
åt, har han skapat ett min-
dre uppslagsverk: Edsbyns 
rockhistoria från 1960 till 
och med i dag.

– Jag tycker det är viktigt 
att bevara det. Både för att 
vi ska komma ihåg det och 
för att visa dagens unga att 
det finns en röd tråd, att 
ungdomar alltid har enga-
gerat sig och ordnat egna 
grejer här.

länge uppdaterade han 
också sidan med nya repor-
tage från festivaler och kon-
serter. Men nu har han läm-
nat över stafettpinnen.

– Successionen är gjord. 
Nu är det nästa generation 
som måste ta över.

Nu är det Richard som 
både deltar aktivt i och rap-

porterar om den lokala mu-
sikscenen – han var bland 
annat med och ordnade 
Metalbyn i december. Han 
har också tagit över rollen 
som norrlandsambassadör 
för Sweden Rock Festival, 
där han sätter upp affischer 
och gör reklam för festiva-
len. Och inte nog med det. 
Richard har tagit över pap-
pas trumset i replokalen i 
källaren också, sedan han 
var åtta år har han ägnat fle-
ra timmar i veckan åt trum-
morna.

– Han spelar bättre än 
jag någonsin har gjort, det 
är bara att erkänna, skrat-
tar Lars.
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SmörkriSen fortSätter i norge
 ■ Smörbristen i Norge håller i sig, skriver ATL. Nu larmar mejerijätten 

Tine om att smörkrisen fortsätter en tid efter januari. Krisen kulmine-
rade vid jul, då många norrmän tog sig över gränsen i jakt på smör.

tomte vann 90 000
 ■ Matts Dahlberg som jobbade som tomte i Vilhelmina på julafton 

fick den bästa julklappen. I ett hus fick tomten en andelskupong till 
en stryktipsrad och den gav honom 90 000 kronor i vinst.  

Fakta

 Far och son Follstedt rekommenderar skivor

Richard Follstedt, 19 år:
 ■ Halford – Crucible. Bland de bästa album 

jag hört. Jag vet inte om det går att få det 
tyngre soundmässigt.

 ■ Machine Head – Into the locust. Tung bot-
ten och dundrande trummor. Ett bra material 
och bra inspelat.

 ■ Lamb of God – Ashes of the wake. De är 
otroligt tekniskt skickliga. Trummisen Chris 
Adler har inspirerat mig mycket. 

 

Lars Follstedt, 60 år:
 ■ Deep Purple – Deep Purple in Rock.  

Klassisk hårdrock. Nyskapande men ändå 
traditionellt.

 ■ Black Sabbath – Master of reality. Den 
definierade hårdrockens fundament, heavy 
metal-soundet.

 ■ Captain Beyond – Captain Beyond.  
Kvalitativ hårdrock med en otroligt bra pro-
duktion.


