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Jag har alltid undrat varför jag älskar musik. Och varför jag samtidigt kan hata den så intensivt. Musik har
blivit något stort och problematiskt, på samma gång konsumtionsvara och existentiell nödvändighet. Musik
kan alla relatera till. Men det krävs att någon som Karolina Ramqvist liftar med en svetsare i snömodden
mellan Fagersta och Västerås för att man ska förstå vidden av det hela. Vad det handlar om är konsten att se.
När Karolina går in i ett rum redovisar hon sedan precis de nyckelbilder som gör det möjligt att som läsare
förstå hur det verkligen ser ut. På samma sätt skildrar hon den moderna musikhistorien. Hon utgår ifrån
händelser, människor och platser där musiken finns och låter oss förstå hur den låter och varför vi tycker om
den. Hennes essäer är riktiga berättelser eftersom de rör på sig. Än hit och än dit. Jag tror att det egentligen är
en roman. Po Tidholm
1 Inledning. Det var ett väldigt exotiskt land med djurälskande invånare, började han sin berättelse vid
återkomsten till sin hemby.
me Förklaringar. 1. Tredje gången jag kom ned till Göteborgs horgata på Rosenlund, visste jag att mitt
behov av att spela hora, var på väg att bli ett beroende. Jag var förstås så illa tvungen eftersom man måste ha

någonstans att bo för att försörja sig. Först kommer min kära hustru, Ingela Maria, en tidig russryttare,
hästtjej, gammal ridelev och IVA-sjuksköterska. Tredje gången jag kom ned till Göteborgs horgata på
Rosenlund, visste jag att mitt behov av att spela hora, var på väg att bli ett beroende. Malcolm tävlade. Det
var en gång en ung afrikan som under ett år besökte ett land på norra halvklotet. Vissa blir upphetsade andra
tycker det är en skam. 1. Biljett till fotbolls VM Blå-gula grabbar på gång, vi ska vandra hela vägen lång.
Hans cykel hade då nyligen blivit stulen, och han berättade för polismannen Joe Martin att han ville få tag på
tjuven och klå upp denne.
Då det entydigt ska framgå vilka ord som är engelska, är dessa i löpande text satta kursivt. Går det att vara
aningslösare än ”Smygkonvertiten” Antje Jackelén, Svenska Kyrkans så kallade ”Ärkebiskop”… Ärkenöt är
snarare en bättre beskrivning… Här listar vi de senaste virala artiklarna från Digizine. Vid uppräkningar där
det klart framgår att orden är engelska, kan dessa stå utan kursivering. Inledningen av eftermiddagens
caféträff skedde på brukligt sätt med fika, i lika fullsatta Rosengrens skafferi. Malcolm tävlade. Malcolm,
Fairy, Fedora (som åskådare) och jag.

