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BRYAN DEERE 

Too Hot to Handle 

Patuxent Music  

3,5 hats (5 hats is the best you can get!) 

I have to admit that I know nothing about this guy and his album released in 2014. The title song 

is Eddie Noack’s song that also Frankie Miller had a hit with in the early 1960’s. Bryan reminds 

me a bit of Webb Pierce vocally and despite the album being released in 2014 it sounds just like 

it could’ve been recorded in the 1950’s and 1960’s. The CD starts off with the bluesy “Come On 

In”. Bryan continues with the swinging “I Can’t Go Home Like This”, a good song that is 

followed by Harlan Howard’s “Pick Me Up on Your Way Down”. He continues with a slower 

tune, “At My Side”. Faron Young had a hit with “Live Fast, Love Hard, Die Young” in the 

1950’s. We also get Webb Pierce’s hit “Slowly” which is one of the better tracks. The standout 

track is probably “No One”. I also like Bryan’s covers on “There Stands the Glass” and “Too 

Hot to Handle”. But I can not understand the reason to make a cover of “I Love You Because” as 

a instrumental, and then making it hard to even hear that it really is that song. Despite that little 

bump in the road I think this is a very good CD (with very close to getting 4 hats instead of 3.5) 

thanks to its’ authentic sound. 
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Last Time I’ll Ever Cheat on You”, “Back from the Wine” 
och ”Tonight We Steal Heaven Again”. “Texas Dance Hall 
Girl” är nästan ett måste på en CD inspelad i Texas och 
här gör Justin en mycket bra tolkning av denna topplåt. 
Det här är en CD för dig som gillar real Texas music med 
steel och fiddle i högsätet.     

LARS THELL 
 
TESSY LOU & the Shotgun Stars   
Somewhere in Texas 
Warehouse Rec. 
En för mig ökänd Texas-
tjej med en CD inspelad 
2014. Titeln får mig att 
tänka på Texasmusik, 
men det är det inte fråga 
om här. Jag vill klassa det 
som bluegrassinfluerad 
mainstreamcountry, där 
Tessy Lou har skrivit 
många av låtarna själv. 
Jag blev väldigt intresse-
rad när jag spelade första 
spåret. Det är en härlig 
shuffle med titeln ”Fool’s Moon” skriven av Sonny Throck-
morton, skivans absoluta topp. Tessy Lou fortsätter med 
lite modernare tongångar i ”Nobody’s Girl”. I ”My Heart 
You’ll Keep” ligger en mandolin fint i bakgrunden. Tessy 
Lou höjer tempot ordentligt i ”Scotty’s Place”. Därefter 
kommer en bluegrassinfluerad ballad ”My Heart Keeps 
Believing” en bra låt med mandolin i bakgrunden. Ytterli-
gare ett par låtar i samma stil är ”She’s Your Angel” och 
”Woman That I Am”. Jag gillar också den lite snabbare 
”Walls of Time” skriven av Bill Monroe/Peter Rowan. Jag 
föreslår en provlyssning före ett köp. köp    

LARS THELL 
 
BRYAN DEERE           
Too Hot To Handle 
Patuxent Music 
En kille som jag inte 
vet något om med 
en CD som släpptes 
2014. Titeln är Eddie 
Noacks låt som Frankie 
Miller hade en hit med i 
början av 60-talet. Bryan 
påminner om Webb Pier-
ce i rösten och trots att 
CDn är inspelad 2014 så 
låter det som 50-60-
talsinspelningar. CDn in-
leds med den lite bluesiga ”Come On In”. Bryan fortsätter 
med en svängig låt i ”I Can’t Go Home Like This” ett bra 
spår som han följer upp med Harlan Howards ”Pick Me Up 
on Your Way Down”. Han fortsätter med den lugnare ”At 
My Side”. Faron Young hade en hit med ”Live Fast, Love 
Hard, Die Young” tidigt 50-tal. Den följs av den lite lugna-
re Webb Pierce-hiten ”Slowly” en av topparna på CDn. 
Ytterligare en topplåt är ”No One” kanske skivans bästa 
låt. Jag gillar också Bryans version av ”There Stands the 
Glass” och ”Too Hot to Handle”. Däremot förstår jag inte 
varför man tar med ”I Love You Because” i en instrumen-
tal version där man knappt kan höra att det är den låten. 
Trots detta minustecken så tycker jag att det är en myck-
et bra CD (med gräns på 4 hattar) på grund av soundet.                        

LARS THELL 

RED SOVINE         
Hold Everything 
Jasmine 
Ännu en gång vill 
jag framföra ett 
tack till det engels-
ka bolaget Jasmine 
records för deras satsning 
på att ge ut 60-talsskivor 
på CD. Nu har turen kom-
mit till två Red Sovine LP 
från tidigt 60-tal. Wood-
row Wilson ”Red” Sovine 
har alltid tillhört min fa-
voritskara och denna CD friskar upp gamla minnen. Vi får 
njuta av Reds djupa röst på hela 24 spår. Jag kan inte 
räkna upp alla bra låtar utan nöjer mig med dem som jag 
tycker höjer sig lite över de andra. Den första är George 
Jones ”One is a Lonely Number” som följs av Roger Millers 
”Invitation to the Blues”. Mel Tillis har skrivit topplåten ”If 
I Could Come Back”. En av Reds mest kända låtar är bal-
laden ”Little Rosa” en riktig tårdrypare. Ännu en bra låt är 
”Color of the Blues”. Två av mina absoluta favoriter på 
CDn är ”East of West Berlin” och A Wound Time Can’t Era-
se”. Ytterligare bra spår är ”Tears Broke Out on Me”, 
”Losing Your Love” och ”Tender Years”. Det här är en CD 
för dig som gillar 60-talscountry eller som vill upptäcka 
denna fantastiska era. Ett givet köp.  

LARS THELL 
 
FREDDY FENDER          
The Golden Voice of the Texas Gulf Coast 
Soundcarrier/Gazell 
Denna CD med den bort-
gångne Baldemar Huerta 
(Freddy Fender) gavs ut 
2014 och innehåller hans 
hits plus ytterligare ett 
antal låtar, totalt 24 spår. 
Freddy har aldrig tillhört 
mina favoriter men hans 
sätt att sjunga har en 
viss charm med sin 
blandning av engelska 
och spanska. CDn inleds 
med hans största hit 
”Before the Next Teard-
rop Falls” som följs av ännu en av hans hits ”Wasted Days 
and Wasted Nights”. I ”I Love My Rancho Grande” sjunger 
Freddy på spanska med glada tillrop och ett dragspel i 
kompet. Freddy bjuder på ett par låtar som setts på 
många skivor ”Secret Love” och ”Vaya Con Dios” den se-
nare i en bra version. Ett av toppspåren på CDn är Willi-
am Warren/Arlie Carters ”Wild Side of Life” skivans topp 
tycker jag. Freddy gör en bra version av Ivory Joe Hun-
ters bluesiga “Since I Met You Baby”. Freddy var ju med i 
Texas Tornados några år och här hör vi några spår från 
den tiden ”A Man Can Cry”, ”Trying” den snabba ”Ando 
Muy Borracho” och ”The Gardens”. Townes Van Zandt och 
Freddy framför Townes ”Poncho and Lefty” i en toppver-
sion. Mitt råd är att lyssna före ett köp.            

LARS THELL 
 
KANADA                          
Paradise in Her Arms 
Egen utgåva 
KANADA är artistnamnet för Stockholmskillen Johan Ham-
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