En legend återvänder till scenen
Nästan alla har hört hans låt, men få vet vem upphovsmannen är. På Spotify har den
”streamats” drygt 1,6 miljoner gånger.
1973 spelade den då 21-årige söderkisen Janne Svensson in sin egen låt ”Hem till Söder” på
skiva. Den testades för Svensktoppen, men nådde inte upp på listan. 40 år senare blev ”Hem
till Söder” signatur till succé-serien ”Café Bärs” som nu visats sex säsonger på Kanal 5 sedan
starten 2013. Janne fick sin hit till slut.
Präglad av musiken på 1960-talet började han tidigt skriva egna sånger. Han debuterade 1971
som 19-åring med tio egna låtar på albumet ”Hej hörrudu”. När det släpptes satt han en
månad i fängelse för vägran att göra militärtjänst. På dagarna jobbade han som brevbärare och
stod på kvällarna på scener som Mosebacke, Magnus Ladulås, Kaos och Napoleon med sin
gitarr. Två år senare gavs singeln ”Hem till Söder” ut.
1974–1977 försörjde han sig som turnerande trubadur. 1981 spelade han in sitt andra album
”När blir det min tur”. Kort efter releasen gick skivbolaget i konkurs. 1984 startade han
skivbolaget Joker och gav till 1995 ut skivor med andra artister. Den egna karriären lades på
hyllan, han bildade familj och försörjde sig som tjänsteman inom Stockholms kollektivtrafik.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------2009 samlade han tio av sina mest populära låtar plus åtta nyskrivna och gav själv ut cd-n
”Hem till Söder”. Releasefesten hölls på Klubb Sunkit på Södermalm där hans låt länge
betraktats som kult och var en given publikfavorit.
Uppmärksamheten som signatur till Café Bärs ledde till att Magnus Carlson i gruppen
Weeping Willows hösten 2015 bad Janne medverka med ”Hem till Söder” på en konsert.
Efter en spelning i Köping följde ett bejublat framträdande med bandet på Mosebacke liksom
ett i samband med Hammarby Idrottsförenings julfest.
Sedan dess är Jannes comeback ett faktum, han har spelat in 18 egna låtar tillsammans med
Weeping Willows, släppt dessa på två cd-skivor, har skrivit drygt 50 nya låtar sedan 2015,
”Hem till Söder” spelas när Hammarby har hemmamatch på Nya Söderstadion. Janne är
dessutom en stadig gäst på Klubb Sunkits julfester på Södra teatern. Sitt första längre
liveframträdande sedan mitten av 1980-talet hade han på restaurang Himlavalvet i Stockholm
november 2018. Den 18 maj 2019 uppträdde han i Lidköpings Folkets Hus och spelade både
gammalt och nytt, eget material.
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