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Ronnebysångaren Jimmy Bussenius bor 
numera i Malmö. Nu släpper han en 
debut-ep med Skurklandet, sitt forna 
kompband.  
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Vad är det här?        Translate:           

Twingly bloggsök

Skurklandet släpper debut-ep

Ronnebysångaren Jimmy Bussenius har tröttnat på sig själv. 
Nu är det Skurklandet som gäller.

Jimmy Bussenius, ursprungligen från Ronneby men 
numera arkitektstudent i Lund, släppte 
debutalbumet Spår noll för två år sedan. Skivan var 
en uppgörelse och ett avslut, för att citera Bussenius 
ur en intervju med BLT inför albumsläppet. 
Ännu är inte solokarriären begravd men nu gäller 
främst de trogna följeslagarna Skurklandet, där fyra 
av fem medlemmar kommer från Ronneby. 
– Jag ville ha mer fokus på musiken. Sätter man sitt 
eget namn på musiken så förväntar sig publiken en 
mer självutlämnade artist. I ett band blir musiken 
fristående, inte lika starkt bunden till en viss person, 
säger Jimmy Bussenius. 
Han har alltid haft musiken som kreativ frizon. 
Den här gången handlar det om mer raka pop- och 
rocklåtar.  
– Debutskivan var mer stickig och svårlyssnad. Det 
blir lätt så med personliga skivor. Nu är det pang på.  
Han kallar ep:n Svarta, vita streck för stilbrytande. 
Texterna är förvisso fortfarande baserade på egna 
erfarenheter, men skrivna utifrån ett mer allmänt 
perspektiv. 
– Tanken är att skrota albumformat och satsa på ep-
skivor i framtiden. Det känns som ingen bryr sig om 
album längre. Ep-formatet är perfekt om man vill släppa nytt material ofta och samtidigt 
utvecklas musikaliskt, säger Jimmy Bussenius. 
Förutom Bussenius består Skurklandet numera av Pierre Engström på gitarr och bouzouki, 
Dennis Stenmark på bas och Johan Törnqvist på trummor. Från och till hoppar också 
Karlshamnstrummisen Johan Johansson in i bandet.

 

Blogga om den här artikeln
Om du kommenterar och länkar den här artikeln i din blogg, så kommer det inlägget att länkas till 
härifrån. 
 
Pinga din blogg hos Twingly för att vi skall kunna hitta den.
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