
 
 
 
ÄNNU ETT LYCKAT  
FÖRLUSTPROJEKT! 
 

Efter två kritikerrrosade album släpper nu Slowman en tredje 
fullängdare med helt eget material på engelska. Men Svante 
Törngren – gitarristen, kompositören och sångaren bakom 
namnet Slowman – är luttrad: 
– Jag räknar inte med att bli nedringd av journalister och 
teveproducenterna den här gången heller. Jag vill bara nå ut 
till min publik med låtar som jag verkligen gillar själv. 

 
Viljan att hitta den egna tonen och tilltalet har präglat Svante Törngrens 
musikkarriär ända sedan den gången för snart 30 år sedan när han lämnade både 
skivkontrakt och musikbranschen i vredesmod över klåfingriga producenter. 

Först när ny teknik gjorde det möjligt för oetablerade musiker och 
kompositörer att ta makten över produktionen, hittade Svante Törngren tillbaka 
till branschen, nu med helt egenproducerade låtar. 

– Det här senaste albumet är så fulländat som jag mäktar. Äntligen låter det 
tillräckligt nära det jag hörde inne i mitt huvud när jag skrev låtarna. 

Men fans och kritiker som gillar tunga riffbaserade stänkare kan kanske bli 
besvikna – av albumets tolv låtar är det bara ett fåtal som kvalar in i den kate-
gorin. Däremot blomstrar Mats Lundström på keyboard och Johan Ahlins blås- 
och stråkarrangemang lyfter fram solister som Anna Dager på cello, Jonas Wall 
på saxofon och Jonas Lindeborg på trumpet. Dessutom kryddas flera spår på 
plattan av en gospelkör under ledning av Camilla Stenman. Basisten Jan Enegård 
och trummisen Stefan Rosén ger det hela ett stadigt groove och rytmiska accenter. 

Slowman själv har komponerat och producerat hela albumet: 
– Vissa av låtarna är slitna direkt ur hjärtat och det tog mig fyra år och ett 

nätverk av fantastiska musiker att få ihop helheten. Nu är jag otroligt stolt över 
resultatet även om albumet ger mig fler utgifter än intäkter rent ekonomiskt.  
Den verkliga vinsten ligger på ett helt annat plan. 
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