  A-Ö

  

  SÖK    ANNONSERA

KUNDSERVICE

PRENUMERERA

STJÄRNKLUBB

  LOGGA  IN

ANNONS:

ANNONS:

Välj hur du vill läsa
  

Obegränsad  tillgång.  Ingen  bindningstid.

Malmö +13°C

  Från  59  kr/mån.

MALMÖ   LUND   OMKRETSEN   SPORT   EKONOMI   OPINION   KULTUR  &  NÖJEN   SKÅNE   SVERIGE   ÅSIKTER   HEMMA   RESOR   BIL  &  TRAFIK   JOBB
DYGNET  RUNT   BÖCKER   FILM   MUSIK   KONSERT   KONST   SCEN

Alexander Agrell: Drängen Gustafs
USA-resa blev en fin bluesberättelse i
Marcus Svenssons händer.
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”Amerikaresan”-bandet.  Marcus  Svensson  längst  till  höger  .
BILD:  LUCAS  STARK

Publicerad  10  september  2014  05.30  ·  Uppdaterad  10  september  2014  13.13
TEXT:  ALEXANDER  AGRELL

Barn.  Med  2006  års  utmärkta  duo-album  "Rootation"  visade  Marcus
Svensson  och  Stefan  Dafgård  sin  gedigna  blueskänsla.
Den går igen i Svenssons nya ”bluesberättelse” ”Amerikaresan”, historien om den
småländske drängen Gustaf Svensson (en anfader på riktigt?) som tar båten från sin
hårda, magra tillvaro mot det paradisiska USA. Där ”kan drängarna ha det bra”.
Sångerna handlar om hur Gustaf fattar sitt beslut, åker Atlantbåt, landar over there,
blir rallare, tar en hjulångare söderut och till slut minsann lyckas förvandla ett
rövargäng i Louisianas träskmarker till ett bluesband.
Marcus Svenssons låtar är ryggraden på skivan och Åsa Gustafssons mellansnack om
emigranten kittar ihop dem, med samma lugna vardagliga ton som den i musiken.
För musikerna gäller att less  is  more, hellre en välplacerad ton än en snabb skallöpning. Svenssons röst och fingerplockade plåtgitarr för det hela framåt, med
Dafgårds munspel som reskamrat.

TAGGAR
MY  JOURNEY  TO  THE  SKY
STEFAN  DAFGÅRD
HADACOL  BOOGIE
GUSTAF  SVENSSON
ATLANTBÅT

   ROOTATION

   KRAKEL

MARCUS  SVENSSON
AMERIKARESAN

   KAKAFON

ANDRA HAR OCKSÅ LÄST

BIOPREMIÄR 10 OKTO

”Amerikaresan” funkar fint som barn- och familjeplatta: en sammanhållen berättelse,
verklighetsbaserad och lagom fantasikryddad, som ger en ingång till en viktig och
kraftfull musikgenre. ”Hadacol Boogie” och gamla ”My Journey To The Sky” är väl
valda inlån, försvenskade.
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Sedan kan man förstås undra hur Gustafs Amerikakoffert med alla sakerna i kom
hem till Sverige igen. En platta till, kanske, om återresan?

1 Ja  till  underlivet
2 Familjen  Addams  får
Malmöborna  att  knäppa
fingrarna

I kölvattnet på den nya, rosade Krakel Spektakel-filmen släpps för övrigt nu
musiksagan som ljudbok och så ett musikalbum, med de klassiska sångerna
nyinspelade i ganska traditionell stil.

3 Rimligt  att  ta  bort  rasismen  ur
Pippi
4 Pippi  slipper  kolonialt  bagage

Alexander  Agrell,  vecka  37:

5 Hamsterhjulet  är  bästa
arbetsplatsen

1.
 Krakel
 Spektakel
 (feat.
 Sk…
Krakel Spektakel, Skådespelar…
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Alexander Agrell vecka 37
1. Krakel Spektakel (feat. Skådesp…
Krakel Spektakel, Skådespelare Ur Fil…

1:00

2. Traska Till Aska (feat. Skådesp…
Krakel Spektakel, Skådespelare Ur Fil…

0:46

3. Dinkeli Dunkeli Doja (feat. Skå…
Krakel Spektakel, Skådespelare Ur Fil…

0:43

4. Dinkeli Dunkeli Doja -‐‑ Lounge …
Krakel Spektakel, Joel Danell

1:30

5. Passa Mig
Bröderna Lindgren, Magnus Carlsson

3:41

6. Internat
Bröderna Lindgren, Nicolai Dunger

3:33

7. I det stora havet
Anna Einarsson

4:26

8. Kaninen
Orkesterpop, Sally Martin

3:24
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LÄSARPULSEN
1 Inbrottstjuvar  greps  efter  biljakt
2 Fler  ”dåliga”  barnböcker  pekas  ut
på  biblioteket
3 Sprängladdning  vid  parkerad  bil
4 Nya  höghus  längs
Hardebergaspåret
5 76  miljoner  bankkunder  i
hackerattack
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En  Björntjänst  som  gör  fansen  glada

1  okt

Johanna  Karlsson:  Zara  Larssons  låtar  är

1  okt

Alexander  Agrell:  Gary  Clark  jr  har  nerv,  hetta
och  tyngd  som  ytterst  få  av  dagens
bluesartister

perfekta  skolboksexempel  på  det  svenska
popsoundet

Idha  Holmlund:  Skräcken!  Skräcken!  Här  finns

Tobias  Lund:  Margareta  Dellefors  ger  röst  åt

1  okt

Wagners  passion  för  poeten  Wesendonck
Håkan  Engström:  Tweedy  och  Mark  Olson  är

1  okt

de  trovärdiga  alternativen  i  familjepolitiken
John  Palmér  Jeppsson:  Electric  Wizard  håller

1  okt

1  okt

fyra  band  som  ni  inte  vågar  missa
Elvis  Costello  spelade  ut  hela  sitt  register

29  sep

Nina  Persson  både  vann  och  förlorade  i  sitt

28  sep

och  MSO:s  favoritspel
1  okt

Kärleken  och  livet

27  sep

häxgrytan  kokande  i  sitt  garage  i  Dorset
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