
English: 
 
 

Alligator Gumbo - unpolished traditional and self written cajun music from the 
heart! 
 

Alligator Gumbo is a band from southern Sweden that, due to the members' love for the 
music of southern Louisiana, interprets and plays traditional and self-written Cajun music 
in a way that is true to tradition. The vocals are unrestrained and emotional and sung in 
Louisiana French, the particular French dialect developed in Louisiana. 
 
The great enthusiasm of the organizers and the audience has not only spread in the north, 
both Alligator Gumbos albums Simmerin' (2014) & Lacassine Special (2012) has won first 
and second runner up position in  ”Le Prix D'Hors de Nous 2014” by The French Cajun 
Music Association, Lafayette LA. The prize is awarded annually to the best cajun music 
recorded by a cajun band outside Louisiana. 
 

The album Simmerin' is also dedicated to Alligator Gumbo´s accordionist Thor Ahlgren's 
journey in southern Louisiana. There he met luthiers and jammed with legends of Cajun 
and zydeco music, and also surprised by playing bagpipes in the cajun music. 
 

Alligator Gumbo 
 
Thor Ahlgren, Vocals, one-row accordion & bagpipes 
Leif Eriksson, Guitar 
Fred Sörensson, Fiddle 
Dan Englund, Double bass 
 
 
 
 
 
Swedish: 

 
Alligator Gumbo - Rättfram och opolerad cajunmusik direkt från hjärtat! 
 

Alligator Gumbo är ett band från södra Sverige som av kärlek till musiken från södra 
Louisiana tolkar och spelar traditionell och egenskriven cajunmusik på ett sätt som är 
troget traditionen. Sången är ohämmad och känslosam och framförs på louisiana french, 
den speciella franska dialekt som utvecklats i Louisiana. 
 

Alla i Alligator Gumbo delar passionen för den här musiken och det smittar av sig på 
publiken och särskilt på de som svänger runt på dansgolvet. Den stora entusiasmen från 
arrangörer och publik har inte bara spritt sig i norden, båda Alligator Gumbos album 
Simmerin' (2014) & Lacassine Special (2012) har vunnit pris i tävlingen Le Prix D'Hors 
de Nous 2014 utav The French Cajun Music Association i Lafayette, Louisiana. Priset 
delas årligen ut till den bästa cajunskivan inspelad av ett cajunband utanför Louisiana. 
 

Albumet Simmerin' har även tillägnats Alligator Gumbos dragspelare Thor Ahlgrens resa i 
södra Louisiana. Där träffade han instrumentbyggare och jammade med legender inom 
cajun och zydeco-musiken och överraskade även med att spela säckpipa i cajunmusiken. 
 

http://www.cajunfrenchmusic.org/
http://www.cajunfrenchmusic.org/
http://www.cajunfrenchmusic.org/


Alligator Gumbo 
 
Thor Ahlgren, Sång, durspel & säckpipa 
Leif Eriksson, Gitarr 
Fred Sörensson, Fiol 
Dan Englund, Kontrabas 


