
Americana på svenska

Ulf Edlund – Därifrån jag är. - Doghowl Records DHLP2202

Umeåmusikern Ulf Edlund har varit en del av norra Sveriges musikscen i mer än tre decennier där 
han har synts spela gitarr, dobro, lap- och pedal steel guitar. Listan på sammanhang och 
inspelningar där han medverkat genom åren är lång som en norrländsk vinternatt.
Efter åratal av låtskrivande och musicerande bakom andra artister har fokus vänts mot att skriva och
producera egen musik under eget namn. Nu släpps Ulf Edlunds album ”Därifrån jag är” på 
Luleåbaserade Doghowl Records. 

Musik som kanske bäst beskrivs som en slags Americana på svenska som pendlar mellan rock och 
ett avskalat akustiskt sound. Ett musikaliskt berättande som drivs av texter som vill säga något, stort
eller smått. Ett sorts musikaliskt berättande. Det som på engelska kallas Americana. 
Den typ av textbaserade musik som som i Sverige representeras av artister och låtskrivare som t.ex. 
Ola Magnell, Johan Airijoki och Tomas Andersson Wij.

Arbetet med albumet startade som ett låtskrivarprojekt där tanken var att involvera fler 
medverkande efter hand. Något som coronapandemin och social distansering satte käppar i hjulen 
för och som resulterade i ett rent enmansprojekt. ”Till slut ledsnade jag på att det tog så lång tid att 
försöka få saker gjorda så jag bestämde mig för att det helt enkelt var färdigt” säger Ulf.

Plattans elva spår spänner från lågmält akustiskt till elektriskt med rytande slide-gitarrer. 
Från stillsam folkton till energisk rock. Alltid med sången i fokus.

”Jag tycker att det finns ett specifikt norrländskt sätt att berätta som blir tydligare ju längre norrut 
man kommer. Direkt, vardagligt, avskalat och oförskönat på ett sätt som får mig att dras med och 
vilja lyssna. Det har jag försökt ta till mig de senaste åren och det har varit som att lära sig ett nytt 
hantverk. Det sägs ibland att svensken inte lyssnar på låttexter. Men jag tycker att vi gör det. Det 
har jag kvitto på från mina singelsläpp. Folk berörs och bryr sig. Så här är en hel skiva med 
berättelser som är utifrån mig. Den jag är och därifrån jag är” avslutar Ulf

Ulf Edlunds album Därifrån jag är finns som vinyl och ute i alla streamingtjänster från den 28 maj.
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