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Erfarna bluesravar 
som l<an sin sal< 
CD 
Beyond Dreams 
STMBB 
TOPC0-1057 ~~ 
I Ett av osterbottens aldsta band, 
St. Marcus Bluesband, visar sin 
vitalitet med en ny platta, "Bey
ond Dreams". 

Bandet grundades redan 1967 
som klassisk gitarrtrio med Han
nu Lindblom som frontfigur. Jag 
vill minnas att jag horde dem 
runt 1970 pa en ungdomsdans 
i Petalax, och den spelningen 
gjorde ett djupt intryck pa en ung 
musikdiggare. 

Den dansantare delen av pu
bliken hade antagligen en annan 
uppfattning. 

Det nuvarande STMBB har vuxit 
i sattning och ornfattar ett komp 
pa fern musiker och en blassek
tion pa fyra musiker. Stilmassigt 
har man ocksa vidgat pa reviret 
och blandar bluesen med rocki
gare liitar. Jag har alltid fOrestallt 
mig Eric Clapton som en av in
spirationskallorna, och man kan 
ocksa se hans musikaliska ut
veckling overfort pa detta Jeppis
band- fran det bluesiga "Cream" 
till det Clapton gar i dag . 

Helt foljdriktigt hittar man 
ocksa tva Claptonklassiker pa 
skivan, en verkligt pumpande 
''Outside Woman Blues" och en 
version av klassikern "Born un
der a bad sign". 

Med en tydlig markering, pape
kar bandet att ski van ar inspelad 
med riktiga instrument, utan 
digitala "knixona". Och visst ar 
det en ren och genuint jordnara 
1970- 198o-talsljudvarld, med de 
ratta gitarrsounden, en rosslan
de Hammond och ett tungt och 
effektivt trumkomp, utan ono
diga fills. Blasarrangemangen ar 
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St. Marcus Bluesband visar sin 
vitalitet pa den nya plattan "Bey
ond Dreams". 

proffsiga och spelas med bra bett 
i fraserna. 

Av de tolv sparen, har Hannu 
Lindblom skrivit sex och ett 
sjunde med sin gamle vapen
dragare Markku Lonngren, som 
numera spelar bas i bandet. La
tarna ar dels av de traditionellt 
riffbluesiga slaget, som opp
ningssparet "Hate this Blues" 
och avslutningslaten "Devil at 
the Table", medan "Looking for 
you" har klara progressiva ratter 
och ett episkt innehall. 

Variationen mellan tyngre och 
lattare upptempomaterial gar 
skivan variationsrik och latt
lyssnad. Detta ar ju bluesens 
paradox: trots att texterna och 
solona dryper av tragedi och 
depression formedlar musiken 
bara positiva kanslor. 

Lindbloms sangrost ar annu 
i ett skapligt raspigt skick och 
gitarrsolona just sa hjartskaran
de som man vill ha dem. Nagra 
av de langsamma latarna kanns 
litet vallanga nar de gar pa runt 
sju minuter, men det hor ju a 
andra sidan aven till utforande
praxisen. 

Den nagot aldre musikdigga
ren lyssnar med nastan samma 
kansla igenom denna STMBB
utgava som nar det begav sig pa 
tiljorna i Petalax. 

ROLF NORDMAN 


