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”Ingen spelar gitarr som Minnie”
Singer-songwriter som har jämförts med Janis Joplin
Älmhult, marka-
ryd, ljungby  Min-
nie Marks är en ung 
australiensisk singer-
songwriter och gitar-
rist som har jämförts 
med Janis Joplin. Un-
der tio dagar gästar 
hon nu Kronobergs län.
På onsdagskvällen spelar 
hon i Älmhult, på fredagen 
i Markaryd och Sverigede-
len av turnén avslutas på 
söndag i Ljungby.

 Minnie Marks har besökt 
Sverige tidigare. För något 
år sedan uppträdde hon 
i Stockholm på Fasching 
och besökare där menade 
att hennes framträdande 
höll på att lyfta hela ta-
ket. Nu är hon tillbaka för 
tio framträdanden på lika 
många dagar i Kronobergs 
län och i norra Skåne.

Långväga gäst
På onsdagskvällen spelar 
hon på Speakeasy i Älm-
hult, på fredagen på Per-

rongen i Markaryd och på 
söndag på Grand i Ljungby.

Det är Musik i Syd som 
tagit Minnie Marks till 
Sverige den här gången. 
Turnén genomförs till-
sammans med projektet 
Musikriket, där  kom-
muner i Kronoberg och 
Skåne samarbetar för att 
gemensamt kunna erbju-
da sina invånare högklas-
sig musik till ett bra pris 
på platser dit det annars 
skulle varit svårt att få ar-
tister av den här kalibern. 

Men gemensamt går det 
att ordna.

Varje år genomförs 6–7 
turnéer av det här slaget 
i Kronoberg, men Minnie 
Marks är definitivt en av 
de mest långväga gästerna 
– en ung stjärna från Aus-
tralien. Efter avslutning 
på den svenska delen av 
turnén i Ljungby på sön-
dag fortsätter hon direkt 
till Tyskland och senare 
till Frankrike.

Minnie Marks är mul-
tiinstrumentalist, men 

det är framför allt hennes 
gitarrspel som uppmärk-
sammats.

– Hon spelar gitarr på 
ett sådant sätt som jag 
aldrig sett någon annan 
göra, skrev en recensent 
tidigare.

Flera album
Minnie Marks har spelat 
in flera album från 2010 
och framåt, till exempel 
”Mystery Box” och ”Vidoo 
and Honey”.

Sångmässigt har hon 

jämförts med Janis Jop-
lin. Hennes låtar är klart 
bluesinspirerade, men 
hon kallar själv sin mu-
sik för ”Dirty Sweet 
Rock´n´roll”.

”Dirty Sweet”
Nu är det dags för kro-
nobergarna att känna på 
äkta australiensisk  ”Dirty 
Sweet Rock´n´roll”.

Sven-Inge Idofsson

minnie marks – autraliensisk singer-songwriter, som just nu turnerar runt om i Kronobergs län.

M vill rekordsatsa på polisen med 4,3 miljarder
kronoberg  I den 
föreslagna satsningen 
föreslår moderaterna, 
förutom en löneökning 
på 3 000 kronor varje 
månad, att det statliga 
studielånet skrivs av 
efter fem år som an-
ställd polis. Detta för 
att klara poliskrisen 
och göra det mer att-
raktivt att vilja bli po-
lis.

– I Kronobergs län har vi 
märkt att det är allt mer 
sällan vi ser polisen ute, 
det tar för lång tid att kom-
ma fram för att anmäla 
och för lång tid för polisen 
att komma till brottsplat-

sen. Vi hör om poliser som 
slutar, att platser på polis-
utbildningen i Växjö står 
tomma, skriver Katarina 
Brännström (M), Riksdags-
ledamot för Kronoberg. 

Hon uttrycker att är 
polistätheten i verklighe-
ten är sämre nu än för tio 
år sedan. Samtidigt som 
Sverige fått en miljon fler 
invånare och den grova 
brottsligheten vuxit be-
tydligt.   

259 platser tomma
– Så många som 900 poli-
ser lämnar yrket varje år, 
hälften på grund av pen-
sion, men också genom att 
man väljer andra jobb, en 
rejäl ökning senaste åren. 
I vår står totalt 259 plat-

ser tomma på polisutbild-
ningen, många hoppar av. 
Sammantaget visar detta 
på en djup kris, där allt 
färre brott utreds och allt 
färre lag förs i brist på bra 
polisutredningar, fortsät-
ter Katarina.

Hon menar att det är 
oacceptabelt och skapar 
stor frustration både hos 
medborgarna och polisen 
själva och därför vill nu 
moderaterna göra en re-
kordsatsning på polisen 
med mer än 4,3 miljarder 
under nästa mandatpe-
riod. 

Skrivas av
I den föreslagna satsning-
en föreslår moderaterna 
att det statliga studielånet 

skrivs av efter fem år som 
anställd polis. Detta för att 
klara poliskrisen och göra 
det mer attraktivt att vilja 

bli polis. De vill också för-
ändra utbildningen så att 
man kan välja olika spår 
inom polisen, som exem-

pelvis utrednings- eller 
insatspolis. I förslaget in-
går också att skapa fler 
utbildningsställen i södra 
Sverige.   

– Vi föreslår också en 
löneökning som ska ge 
3 000 kronor mer varje 
månad utöver vanliga lö-
nehöjningar. Med denna 
satsning skulle Kronoberg 
få 125 nya poliser och 100 
civilanställda experter in-
om polisen, säger Katarina 
Brännström (M) Riksdags-
ledamot för Kronoberg och 
ledamot i Rådet för Region 
Polis i Syd.       

Catarina Johansson
0372-69212

catarina.johansson@smalanningen.se

m vill rekordsatsa på polisen med 4,3 miljarder kronor.
Föreslår bland annat en löneökning på 3 000 kronor mer 
varje månad. Foto: Stina StjernkviSt/tt


