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HAMPUS

CARLSSON
Han sjunger om cigaretter, att vara lite för onykter och hur det känns att vara sådär
berusande kär att man liksom inte kan sluta dansa. 22-åriga Hampus Carlsson har
precis släppt sin första singel – en sommarplåga om sommarplågor. Och kärlek.
text & foto: sara fröhling lind
din singel sommarplågor är väldigt poppig, men
du går vislinjen på nordiska folkhögskolan – hur
hänger det ihop?
- Det fungerar eftersom min musik är helt textbaserad. Det är
alltid där det börjar. Jag skriver texten och efter det kommer
musiken. Jag spelar gitarr, men på scen är det bara jag och
sången – texten är prio ett.
du jämförs med björn rosenström och hästpojken,
och själv tänker jag på håkan hellström. hur
känns det att liknas vid så stora artister?
- Självklart väldigt bra, jag tar det som en komplimang. Jag
har aldrig tyckt att det känns jobbigt att låta som andra, jag
hämtar inspiration från artister jag tycker om – som Håkan
eller Hästpojken. När jag var yngre ville jag låta som mina
idoler, men nu har jag hittat min egen röst. Nu låter jag som
jag.
har historien i sommarplågor hänt på riktigt?
berätta!
- Ja, den är tagen från mitt förra förhållande. Om en spårad
fest och om hur det kan kännas som den mest lyckliga
stunden, samtidigt som man är så himla olycklig. Jag hatar
egentligen konceptet med sommarplågor, och bestämde mig
för att göra en egen, om dem.
varför just en sommarplåga?
- Det är sådan prestation när det gäller sommaren. När man
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är ung ska man ha så roligt hela tiden, alltid vara fullast på
festen och så vidare. Det är en väldig press. Jag ville blanda
upp den ytligheten med kärlek i min låt.
det dansar runt personer med djurhuvuden i
musikvideon – harlem shake-inspiration eller
finns det någon annan tanke bakom konceptet?
- Det fanns nog en tanke där från början. Jag tänker att det är
karaktärer snarare än personer. De symboliserar känslan man
kan ha på en stor fest, när man känner alla, men egentligen
inte någon. Sen var det så klart en kul grej också, som gav
festen extra mycket partykänsla.
tror du sommarplågor blir 2013 års sommarplåga?
- Jag hoppas det! Det har redan gått över förväntan och låten
har spridits till fler än jag någonsin kunnat drömma om. Jag
gör ju detta själv, utan ett bolag bakom mig, vilket gör det
svårare att nå ut till den stora massan. Vilket skulle göra det
extra roligt om den slog igenom som sommarplåga – indievägen.
vad är din framtidsdröm?
- Släppa album, bilda ett liveband och känna mig hemma på
scenen. Spela på festivaler och ha ett stort band med minst 10
personer. Jag skapar musik som passar storband med blås –
euforipop. Jag vet egentligen ingenting om framtiden, förutom
att jag i sommar har några spelningar bokade i Halmstad och
Göteborg. Och att jag hoppas på att släppa en till singel. Snart.

