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Malmös mesta rockband heter sedan våren 1978 Wilmer X (om
vi bortser från det faktum att de faktiskt startade sin karriär

som Wilmer Pitt).

Under sommaren 2018 har vi sett dem återförenas för sin tusende
spelning - vilket ägde rum inför 35 000 jublande rockfans på Sweden
Rock den 9 juli - och på många andra festivaler runtom i landet.

En nostalgitripp? Glöm det. Nisse Hellberg, Jalle Lorensson, Thomas
Holst, Sticky Bomb och Janne Lindén visade under sin succéartade
comebackturné att Wilmer X låter vitalare, mopsigare och tätare än

någonsin.

Som en hyllning till ett av Sveriges genom tiderna bästa och mest
konsekventa kompromisslösa rockband dokumenteras nu Wilmer X
40 år på vägar, klubbar, festivaler och toppen av försäljningslistorna i
boken "Wilmer X - 40 år av blues, svett och tårar" av fotografen
Anders Roos och författaren/musikjournalisten Sven Lindström.

Boken är en underhållande tripp genom bandets hela karriär med
intervjuer av samtliga bandmedlemmar, generöst illustrerade med en



lång rad hittills opublicerade bilder, textdokument och
dagboksanteckningar. Tillbakablickarna till bandets vilda framfart
genom decennierna växlas med nerslag i nutiden genom nytagna

bilder och reflektioner från samtliga Wilmer X-konserter sommaren
2018.

Sven Lindström har skrivit om musik i Sydsvenskan och
Nationalencyklopedin. 2007 utkom hans kritikerrosade biografi "Att

vara Per Gessle", vilken har följts av ytterligare tre
uppmärksammade böcker: "Han sitter där nere mellan Clapton och

Hendrix", "Roxette - den osannolika resan tur och retur" och
"Olympen - artisterna, publiken, betongen". Anders Roos är fotograf
som bland annat har gjort böckerna "Alla tiders Gyllene Tider", "Min
plats i Skåne" och "Roxette on the road", förutom medverkan i ett

30-tal andra böcker.
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