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Projektet startade i augusti 2014. Under hösten och vintern
som följde samlades textmaterial och låtarna tog sin form. I
juni månad året efter började inspelningar och dessa höll på i
omgångar fram till oktober månad. Inspelningarna ägde till
största delen rum i den legendariska studion i Malmö som vi
känner vid namnet Tambourine.

Det hela började med att Patric Böste Andersson gjorde en
förfrågan via Facebook om det fanns någon som ville sätta
musik till en text, som han hade tagit fram. Sven Assarsson
svarade på frågan och några timmar senare var första låten,
VI ÄR VETERANER, klar. 

Skivan innehåller 12 låtar som alla på något sätt handlar om
utlandsmissioner. Låtarna hänger ihop på så sätt att vi åker
ut på mission i första låten och hem igen i den sista. Den
andra låtarna handlar om saker som händer under missionen
och tankar som tänks.  

Under ett halvår skrevs text och musik som skulle bli sång-
erna på denna CD. Under vintern kom projektet i kontakt med
Carita Boronska som kom att bli en viktig del av produktio-
nen. Med hjälp av Carita förbättrades sångerna avsevärt.
Från att ha varit anpassade för enbart sång och gitarr kom
sångerna att bli arrangerade för betydligt fler instrument
samt att den musikaliska kvaliteten höjdes många gånger om.
Med hjälp av Carita kom projektet i kontakt med Tambourine
och de båda studioproducenterna Mark Lowery och Julia
Öjbrandt. Carita, Mark och Julia har tillsammans förädlat
låtarna och gjort dem ytterligare bättre än de var från början.

Under sommaren 2015 tog Gustav Bjarnason inspiration till
sig och skapade gitarr- och basinspelningarna. Trummorna
spelas av Filip Bensefelt och på några av låtarna spelar Jo-
hannes Hansson bas. På congas hör vi Yojannys Montero
Cardoza.

Alla texter på denna produktion är hämtade ur verkligheten.
Visserligen omskrivna såsom låttexter men allt är sant. En del
av texterna bygger på egna upplevelser medan andra texter
bygger på av andra återberättade upplevelser. 

Ett av syftena med denna produktion är att synliggöra ut-
landsveteraners upplevelser och tankar. I vårt samhälle finns
många människor som bär med sig minnen från till exempel
krigshändelser utomlands. Våra utlandsveteraner är några av
dem. 

Bördan är olika tung hos olika personer. Ingen ska föraktas
eller förnekas minnas. Våra utlandsveteraner gör inte an-
språk på att vara de mest utsatta. Men det ska inte heller vara
en grupp som glöms i någon slags relativ jämförelse med
andra. Minnen och intryck är personliga och kan inte enkelt
ställas i relation till varandra. Vi äger en from förhoppning
att denna produktion i någon mån ska medvetandegöra det
som många av våra utlandsveteraner dagligen bär på och
konfronteras med. Vi hoppas på att allmänheten ska få upp
ögonen och se de konsekvenser som kan uppstå, då vi skickar
soldater utomlands i syfte att göra världen bättre. 

Om vi har råd att skicka soldater utomlands, ska vi också ha
råd med att ta hand om dem när de återvänder hem igen!
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