
Bluesen talar svenska! 
Det strävsamma Göteborgsbaserade Freddie Nyström Band, med blues och bluesrock på menyn, tog i och med den nya skivan HEM 
– som ligger på Spotify och iTunes - steget att skriva och spela musik med svenska texter. Dessutom utökades bandets ljudbild med 
keyboard som tillskott och bandets scenuppsättning kompletteras numera med organisten Staffan Dahl. 
 
Från engelska till svenska 
Tanken att sjunga på svenska istället för på engelska låg och malde i bakhuvudet på Freddie Nyström i över ett år: 
- Det var när jag jammade blues-standards på en bar i USA under 2015 som en tanke slog mig, berättar Freddie och fortsätter, de 
förstår ju faktiskt vad jag sjunger! 
Under hösten 2016 mognade iden med svenska texter, men det kändes som ett stort steg: 
- Det är svårt eftersom folk faktiskt lyssnar på texten när man sjunger på svenska, upplever han, det är ju en balansgång eftersom det 
väldigt lätt blir personligt samtidigt som jag känner att en av bluesens stora förtjänster textmässigt är att den lyckas berätta om livet. 
 
Positivt mottagande 
Sedan skivan släpptes på vårkanten 2017 har bandet fokuserat på att spela sitt egna material, även om man inte har några problem 
med att låta publiken önska sig en eller annan cover. Låtmaterialet har mottagits med idel positiva omdömen. 
En av vårens höjdpunkter var när Freddie Nyström Band ställde upp i Tidaholm Blues Challenge. De var enda bandet med enbart 
svenska texter, med enbart egna låtar och enda bandet med hammondorgel. Bandet röstades till final av juryn som bestod av idel ädel 
svensk bluesadel. I finalen satsade man på en nyskriven slowblues i moll – Min tur - som lyckades vinna publikens hjärtan. 
- Vi vågade knappt tro våra öron när publikens omröstning i finalen presenterades – vi vann ju, konstaterar en glad Freddie Nyström. 
Vår medverkan var ju helt förutsättningslös, ambitionen var att presentera vårt koncept och hade inga förväntningar på hur långt det 
skulle kunna hålla! 
I segerpriset ingår en plats på den ordinarie scenen under Tidaholms Bluesfestival 2018. Det ingick även en spelning på bluesklubben 
Cookin´ i Borås nu i september.  
- Vi hade en skön spelning, säger Freddie med ett nöjt leende, och det blev några live-videos som filmades åt oss, de ligger på 
Youtube för den som vill se och höra!!! 
 
Hösten är upptagen 
Sommaren var lite lugn på spelfronten men desto mer upptagen i studion där man förberedde den kommande skivan. 
Bandet lämnade studion för två spelningar; Bodegan i Varberg och Hälsingborgsfestivalen på rockbåten M/S Harmony. Hösten 
inleddes med att spela på Roundup Car Club och Dirty Records i Göteborg. Cookin i Borås är redan nämnd och resten av hösten 
tillbringas bland annat i Karlstad, Halmstad och Malmö. Det blir ett par spelningar på hemmaplan i Göteborg varav en är ett 
releaseparty för den kommande skivan innan hösten avslutas och julledigheten inleds, med en spelning på Wirströms i Stockholm. 
- Bor man i närheten så är man självklart välkommen!!! 
 
Freddie Nyström Band består av: 
Freddie Nyström - Gitarr och Sång 
Gunnar Kungur - Bas och Sång 
Ufffe Jansson - Trummor och Slagverk 
Staffan Dahl – Hammond 
 
Hemsida: 
https://freddienystrom.com/wordpress/ 
 
YouTube: 
https://www.youtube.com/user/freddienystrom 
 
Spotify: 
https://open.spotify.com/artist/0i3vzlbVFBu9Zq9bwiAzwW 
 
Kontakt: 
Annie Nyström 0734 - 40 20 60 alternativt 0734 - 27 99 19  
 



 
 

 
 



 


