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Anders Sundin och Peter Alze´n har a¨ven den ha¨r ga°ngenintervjuat runt 100 personer som var med som
sja¨lva fa°r bera¨tta: Ha°kan Hemlin, Anso Lundin, Joakim Arnell, Catti Brandelius, Uje Brandelius, Sofia
Olsson Olse´n, Johan Ja¨mtberg, Magnus Ho¨gmyr, Rolfcarlwerner, Elin Skeppstedt, Dennis Bovell och
Lennart Wastesson a¨r bara na°gra av alla de tra¨ffat.Nu har duon i tva° bo¨cker dokumenterat o¨ver fyra
decennier av Ga¨vleregionens pop- och rockmusik, ett arbete som pa°ga°tt i o¨ver tio a°r.– Det a¨r va¨ldigt
roligt och inspirerande att go¨ra det ha¨r gedigna och viktiga arbetet na¨r intresset a¨r sa° stort. Vi har blivit

otroligt positivt bemo¨tt hela tiden och det a¨r en av anledningarna till att vi la¨gger ner sa° mycket arbete pa°
va°r lediga tid, sa¨ger Peter Alze´n och Anders Sundin.Boken inneha°ller a¨ven ”26 sa°nger, Ga¨strikland och
Ha¨lsinglands viktigaste la°tar”.Fo¨rordet a¨r skrivet av kulturprofilen Mikael Stro¨mberg och efterord av

artisten Frida Scar.

Det vi med detta arbete vill belysa är hur den samiska traditionella . Man kunne få følelsen af at vi befinder
os i en tidslomme hvor virkeligheden som den udfolder sig i hverdagen erstattes af en fast tro på det der lader

sig repræsentere gennem tal og beregninger. Vi lever en ny tid är här. Vi lever i en ny tid.

Anders Sundin Författare

OBS Hvis du har handlet på avbetaling bør du melde fra til finansinstitusjonen om at du har angret deg.
Hanner lever normalt altid i det mindste en del af deres liv som nomader og nogle kommer aldrig til at blive
optaget i en anden flok. Avisa sto også sentralt da Sosialistisk Folkeparti så dagens lys i 1961. har samband
med den tid och situation som de lever i både som individ och som folk. Vi lever i en tid hvor Jorda er i sin
beste alder og menneskene her er i stand til å undersøke planetens fødsel og kreftene som til slutt kommer til
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å forårsake planetens død. Jeg lever af kage og Pepsi Max 25 dårlige vaner vi har fået på det seneste. There is
no time to waste when it comes to tackling the crises we face. ArtistGNDphotography. Nå ønsker de den nye

rusreformen hjertelig velkommen.
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