
I sångaren och gitarristen RL Burnsides hem fostrades flera av barnen in i musikens värld, och
andra tog lärdom av vad som spelades när huset under veckosluten fungerade som juke joint.

Text och foto: Charley Nilsson. Publicerat i Jefferson nr 196, 2018.

Det var här det hände

Jukin’ at RL Burnside’s

Söndag eftermiddag i maj 1980. I sällskap med
musikforskaren David Evans är svåger Mats och jag
på väg till RL Burnsides ensligt belägna hem i Cold-
water i nordvästra Mississippi. När vi närmar oss hörs
hypnotiskt rytmisk musik från altanen, där RL spelar
tillsammans med några av sönerna.

Familjen Burnsides hem fungerade varje veckoslut
som en juke joint, en verksamhet som pågått åtmins-
tone sedan hösten 1978 och som kom att fortsätta
även sedan familjen en bit in på 1980-talet flyttade
några miles österut.

RL Burnside var född
1926 i Lafayette county i
norra Mississippis så kal-
lade hill country. Omkring
1950 gifte han sig med Alice
Taylor, ett äktenskap som
resulterade i 14 barn. Flera i
familjen kom att bli musiker,
däribland sönerna Duwayne
och Garry samt barnbarnen
Cedric och Kent.

När vi besökte familjen
försörjde sig RL huvudsakligen som lantarbetare,
med musiken som hobby och bisyssla. Men musik-
forskare som Evans och George Mitchell hade spelat
in och fått ut plattor med Burnsides musik, och 1979
hade han även turnerat i bland annat Sverige med
Mississippi Delta Blues Band.

RL med sonen Duwayne och glad gäst.David Evans och RL Burnside.

Från början av 1990-talet och framåt fick Burnside
kommersiella framgångar med plattor där han
inramades av rockmusiker, och senare med ommix-
ningar med inriktning på techno- och hip hop-
lyssnarna. Detta ledde till flitigt turnerande under
några år, innan sviktande hälsa alltmer hindrade
honom. Han avled 2005.

Bland de som utanför familjen påverkats av
Burnsides musik kan nämnas bröderna Luther och
Cody Dickinson, i vars band North Mississippi
Allstars även Duwayne Burnside ingått.

Thanks to my old friend David Evans for information.

Front porch-blues med gitarrspelande bröderna
Joseph och Duwayne Burnside.


