
• Bildades 1992
•Hårdrocksband från Örebro
Medlemmar:
•Mieszko Talarczyk – sång och 
gitarr
•Anders Jakobson -trummor
•Urban Skytt – gitarr
•Jon Lindqvist – bas

ªFAKTA Nasum

Fest- och bröllopsmässa.
Söndag 6 mars
Kl 11.00–17.00
Stora Hotellet, Örebro

Fartfyllda, roliga visningar med drag.
sång och dans som du alridg sett på
denna typ av mässa. 

Missa inte tillfället!

Arrangörer
Bråten Arr Catering • Guldkornet  
Ateljé Bo Bild  • Grön Miljö 
Götmars Juridik • Ljus & Nöje  
Dansshopen • Oliver´s Frisörer 
Princess Konditori • Spa Huset  
Billingmarks Herrmode • Limos.se 
Tältkrögarna • Annie H • BIG Travel
Handelsbanken 

Konferencierer
Stefan Schutzer och den energiske
Sara Ode.

Visningar
Kl 12.00, 14.00 och 16.00

Entré med NAkort
80:- (ord pris 100:-)

Biljetter finns hos
Guldkornet, Spa Huset, Billingmarks,
Dansshopen, Annie H, Grön Miljö, 
BIG Travel, Princess Konditori och
Örebro Turistbyrå och Biljettbutik.

Läs mer på www.brollopofest.se

Välkomna!

Sponsorer:

Håll utkik efter fler erbjudanden, rabatter 
och vinstchanser i NA och på na.se.
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Det tunga 
beskedet
blev slutet
för Nasum
Anders förlorade sin vän i katastrofen

ÖREBRO

Nasumsångaren Mieszko 
Talarczyk är identifierad.  
Mieszkos plats i bandet går 
inte att ersätta. Nasum lägger 
ner.  

I torsdags kom beskedet att sång-
aren Mieszko Talarczyk från 
Örebro identifierats som en av 
de dödade i tsunamikatastrofen. 
Då gick Nasums trummis Anders 
Jakobson in 
och ändrade 
hårdrocksban-
dets Nasums 
hemsida. 
Ett foto av 
Mieszko, hans 
namn med 
stora boks-
täver i grått 
följt av ”23 
december 1974 
- 26 december 
2004” och en 
minnestext – 
Anders hade tänkt över hur han 
ville ha det. 

– Jag hade förberett vad jag 
skulle skriva så att det blev vär-
digt, berättar han. 

Startade Nasum 1992

Redan för några veckor sedan 
slocknade hans hopp om att 
Mieszko kunde ha klarat sig. En 
kropp hade hittats med en allde-
les speciell tröja, just en sådan 
tröja som Mieszko hade. 

Han och Mieszko möttes 
genom musiken i tonåren och 
startade Nasum redan 1992. De 

har känt varandra halva livet, 
och spelat ihop lika länge. 

– Vi hittade varandra rent 
musikaliskt. Det klaffade mel-
lan oss när vi spelade utan att vi 
behövde prata så mycket, berättar 
Anders.

Många minnen

De har rest och spelat tillsam-
mans i Europa, Japan och USA. 

Anders har många minnen av 
sin vän. 

– Det är 
mycket, allt-
ifrån otroligt 
lyckade spel-
ningar till att 
gå ut och köpa 
kinamat i New 
York, berättar 
han. 

För Nasum 
går Mieszko 
inte att ersät-
ta. Därför har 
bandet bestämt 

sig för att lägga ner. Anders har 
tagit beslutet tillsammans med 
de två andra bandmedlemmarna 
som bor i Stockholm.

– Vi ska inte spela mer. Men vi 
har sagt att vi lägger ner nu, men 
vi lägger inte av, berättar Anders. 

Han och Mieszko arbetade 
sedan tidigare med ett projekt. 
De ville ge ut en sammanfattande 
skiva med musik från  Nasums tio 
första år. 

– Den ska jag göra klart, berät-
tar Anders. 

Nu ska Anders vara sjukskri-
ven en månad. Han behöver 

tid att sörja. De snart två måna-
der som gått sedan katastrofen i 
Asien har varit fulla av arbete för 
honom. 

Tusentals inlägg

Trycket från fans som viljat visat 
sin sorg på hemsidan har varit 

stort: Tusentals inlägg i gästbo-
ken och massor av mejl. 

– Nu behöver jag vara själv ett 
tag. Jag behöver få sörja Miesz-
ko. 

ANNA LEVIN

019-15 50 68

anna.levin@na.se

Halva sitt liv kände trummisen Anders Jakobson sångaren  Mieszko Talarczyk. Nu är Mieszko borta och bandet Nasum 
nedlagt. BILD: PAVEL KOUBEK

mycket, allt-
ifrån otroligt 
lyckade spel-
ningar till att 
gå ut och köpa 
kinamat i New 
York, berättar 
han. 

går Mieszko 
Nasums hemsida sedan beskedet om att 
Mieszko Talarczyk var en av de omkomna 
i flodvågskatastrofen. 


