En legend är tillbaka med nytt album
Många har hört hans mest kända låt ”Hem till Söder”, snart streamad två
miljoner gånger, men få vet vem upphovsmannen är.
Sedan 2020 jobbar Janne Svensson med nyskriven musik i hemmastudion i
Blåsut söder om Stockholm. Ett flertal digitala singlar har släppts under
2021 och 1 december ger han ut albumet ”LXX”, 16 låtar om livet ur en
åldrande mans perspektiv. I början av januari firar han sin 70-åriga
födelsedag.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1973 gavs hans låt ”Hem till Söder” ut på vinylsingel. Den testades för Svensktoppen utan
resultat. 40 år senare blev den signatur till succé-serien ”Café Bärs” som visats på Kanal 5
under sex säsonger sedan starten 2013. Janne fick sin hit till slut.
Han började tidigt skriva egna sånger. Debuterade 1971 som 19-åring med tio egna låtar på
albumet ”Hej hörrudu”. På dagarna, efter tre år i Södra Latin, jobbade han som brevbärare i
Högalid och stod på kvällarna på scener som Mosebacke, Magnus Ladulås, Kaos och
Napoleon med sin gitarr.
1973–1977 försörjde han sig som turnerande trubadur. 1980 spelade han in sitt andra album
”När blir det min tur”. Fyra år senare startade han skivbolaget Joker och gav under elva år ut
skivor med olika svenska rockgrupper. Den egna karriären hamnade på hyllan, han bildade
familj och försörjde sig som tjänsteman inom Stockholms kollektivtrafik.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------2009 samlade han tio av sina äldre, mest populära låtar och åtta nyinspelade till albumet
”Hem till Söder” på egna bolaget Lingostal. Releasefesten hölls på Klubb Sunkit på
Folkungagatan där hans låt länge uppskattats som kult- och publikfavorit.
Uppmärksamheten runt Café Bärs fick Magnus Carlson i Weeping Willows att hösten 2015
be Janne medverka på en konsert med dem. Efter giget i Köping följde ett bejublat
framträdande på Mosebacke och ytterligare ett i samband med Hammarbys julfest.
Sedan dess har han på eget bolag gett ut två album (”Vi kommer från Söder”, 2016 och ”Det
brinner en eld”, 2017) med Weeping Willows som musiker, skrivit drygt 100 nya låtar sedan
2015 och ”Hem till Söder” spelas på Hammarbys hemmamatcher och på pubar i hela landet.
Han har gästat Klubb Sunkits julfester på Södra Teatern. Sitt första liveframträdande sedan
mitten av 1980-talet hade han på krogen Himlavalvet vid Odenplan hösten 2018.
Sommaren 2019 framträdde han på en trädgårdsfest i Segeltorp. Det resulterade i en mängd
spelningar på olika scener under hösten och vintern arrangerade av Open Mic Sthlm. Efter en
spelning på Hökis visrum 4 mars 2020 stannade allt upp på grund av pandemin.
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