
Ännu en gång har gitarristen Daniel Ögren skapat musik tillägnad den storslagna naturen i norra Lappland. 
Laponia II handlar om de vackra detaljerna i det karga landskapet och om de varma vindarna som doftar av 
kråkbär och tjärade båtar men också om en gammal trädgårdsmästare. 

I Laponia lever den gamla trädgårdsmästaren i en grön liten koja vid en strömande å. I kojan finns en vedeldad kamin 
och goda förutsättningar för bra mat. Där finns även fintobak och en pipa och på väggarna hänger citat och tavlor, 
egentillverkade smycken och fina träbitar som är sköna att hålla i handen. När han kokat sitt söndagskaegentillverkade smycken och fina träbitar som är sköna att hålla i handen. När han kokat sitt söndagskaffe stoppar han 
sin pipa med en utsökt egenodlad tobak. Det ryker från kaminen i kojan och på en björkstubbe vid forsen sitter den 
gamla trädgårdsmästaren och njuter, stilla och möjligen medvetet. Här lever denna människa med mat, värme och 
vänner (även om vännerna är av mindre mänsklig form). Hit har han flyttat, från en stad långt långt bort. Och här tänker 
han bestämt bo kvar.

Många av låtarna har improviserats fram under inspelningarna och en av de viktigaste idéerna var att låta alla musiker Många av låtarna har improviserats fram under inspelningarna och en av de viktigaste idéerna var att låta alla musiker 
få ta del av uppbyggnaden av och arrangera musiken tillsammans. För att hitta nya vägar och förhållningssätt har Daniel 
Ögren valt att jobba med en udda sättning; piano - Johan Graden (Graden/Fernqvist/Agnas), cello - Johanna Dahl (New 
Tide Orquesta), klarinett - Rasmus Nyvall (Makross), trummor - Christopher Cantillo (Jonas Östholm Quartet) och 
gitarr - Daniel Ögren (Anna von Hausswolff). Denna blandning av musiker och instrument bidrar till en musik som 
spirar av kreativitet och nytänkande.

Laponia II spelades in under två dagar i en lokal i ÖrnsbeLaponia II spelades in under två dagar i en lokal i Örnsberg, Stockholm. Tekniken var enkel, två mikrofoner och en 
dator. Det har sedan blivit mixat av Daniel och Joel Danell och sedan överfört till band i Joels studio. Ljudet av ström-
mande vatten är inspelat vid en fors som ligger i närheten av Torneträsk. Mastrat av Alf Håkan Åkesson i Nutidstudio. 
Producerat av Daniel Ögren. Laponia II släpps digitalt och på kassett den 9 oktober 2013 på Havtorn Records.
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