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»2010-talet har inneburit en ny storhetstid för biografier skrivna av
rockmusiker. Startpunkten var Just kids av Patti Smith. Även alla
de bästa efterföljarna har varit skrivna av kvinnor. Nu kommer en
svensk biografi av samma klass, Trumslag hjärtslag, skriven av
Nike Markelius. Hon har ett språk så rikt och pulserande av kraft
att hon med sin bok kliver fram inte bara som en musiker som kan
skriva utan som en författare av rang. En väldigt fin bok om ett liv

av kontraster.« JAN GRADVALL, DI WEEKEND

»Markelius skriver med en skönlitterär närvaro. En starkt
berörande självbiografi som sträcker sig långt bortom det egna

jaget.« | Johanna Paulsson, DN

 

Första gången Nike Markelius sätter sig bakom ett trumset är när hon
tillsammans med några vänner startar punkbandet Usch. Året är
1978, Nike är sexton och punken har kommit till stan. De blir



förband till Ebba Grön, snart börjar Nike spela trummor i kultbandet
Tant Strul, som hittar ett unikt musikaliskt uttryck i åttiotalets början.
I självbiografin Trumslag hjärtslag berättar Nike Markelius med ett
glittrande språk, präglat av livslust och kärlek om framgång och fall,
barnafödande, arbetslöshet och sjukdom, om frånvaron av en far och
försöken att skapa nya sammanhang efter den intensiva tiden med
Tant Strul. Det blir soloprojekt, teater, skrivande och skivbolag.
Kontrasterna är många rampljus och brödjobb, TV-intervjuer och
gummistövlar i skogen, studioarbete och magiska somrar på Fårö.
Men Nike berättar också om hur det är att vara trummis och kvinna i
en musikvärld som under så många år dominerats av män. Och om
konstens och kreativitetens avgörande betydelse, både för individen

och samhället.

 

NIKE MARKELIUS, född 1962 och uppvuxen i Stockholm, är
trummis, sångerska, textförfattare och kompositör. Hon blev känd
som medlem i Tant Strul i början av åttiotalet och är i dag verksam i
flera musikaliska sammanhang, bland annat med bandet Nike &
Röda Orkestern. Hon har också skrivit dramatik, har en egen

kultursida i tidskriften Syre och utgör en stark röst i den offentliga
debatten kring arbetsmarknadspolitik och andra samhällspolitiska

frågor.

»Nike Markelius kan skriva, så detta är inte en bok reserverad för
Tant strul-nostalgiker och punkhistoriker. Orden väller över alla

bräddar i högt tempo och hon nördar lyckligt runt i craschcymbaler
och pukarrangemang.« | Clara Törnvall, Aftonbladet

»Nike Markelius skriver engagerat, passionerat och detaljrikt, på en
poetiskt färgad prosa. Hon är ett barn av den pre-ironiska

generationen. Thåströmgenerationen. Eva Dahlgrengenerationen.
Allt är på allvar, allt är på riktigt.« | Kalle Lind, Sydsvenskan

»Hon skriver ärligt och associerar fritt. Briljerar gör hon när vi får
komma henne inpå bara huden. I smärtfyllda graviditeter,

frustrerande sjukdomsperioder och hopplösa möten med cyniska
arbetsförmedlare och skalbaggsliknande jobbcoacher.« | Nils Byrén,

Flamman
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