
Bluesen fick Bert att
N u kommer musi kmångsysslaren Deiverts debutskiva
En humla brummar in genom d€n
öppnå åltandörren. Det åt det
endå som stiir ftiden i €kobyn på
Miölnårtorpelo.h det pairar den
musikaliskä mång5ys5la€n Bert
Deivert utnärktHån 1995 har
han nog med ovåsen åndå.

B€rt Deivert är inte något rar'
dagsnam i rDderhåInhgsbran
scheq men i de ketsar som in-
tresserar sig för klassisk blues år
han ett r€sp€ktemt nalrm. Han
böjade sin musike.bana i Sån
Franciscos tidiga 70-tal, när han
låste til en masteKexamen i fflm-
skapande vid San Frarcisco An

Iagler gatumusikeiftjr att finan-
siera mina snrdie! b€rättar Ben.

- och en das när jag spelade
träffade jag Kerstin- Iag !år trött
på USA, så n?ir jag var ftirdig med
mina studier fttljde jas ned h€n'
n€ hemtill\4iff and.

FöR EN n]'utexaminerad 23-tuig
amerikan rär der inte lätt att få
jobb i Sverige- Bert skev teater
musik, Irilansade med blues och
irliindsk Iolkmusik och inledde
bland annat ett långt samarbet€
med lame Za e! då i bandet
Buddy and the Rock Rats. Två
söner, Seamus och Finn, kom
til världen i skawen melan 70-
tal och 80 tal, och 199r fick Bert
anst?illning som ansvarig fitr
Iilninstitutionen vid då!ärande
Högskolan i Karlstad. 1992 gifte
Bert om sig med E 'a och d€ fick
dottem Emmy.

Men alt skule ftifindras dra-
matisk en da81995. Ben w på
väg till USA ir sir pappas be
ga|aling. På Artanda jobbade
man med reparationer vid en
pelare, och en laudaddad bult

Musiken divkftft- Bett Deivert drabbades av tinnitus 1995 och tving-
ades snaft gå i förtidspension. Då blev musiken dnvknften aft gå

pistol avlossades i Berts n:irhet.
Två gång€r träfrades Berts hftsel
av 140 decibel. Sedan d€t awö
gonblicket har ti xitusen fitfitljt
honom dag som natt. Det gick
inte tingre att leva ett normalt
liv Bert fijlsöke jobb4 men blev
bara s?imre. Med tre-t/aa rimmårs
sömn per natt gick det inte att
\.ala kvar på Högskolan- TiI slut
återstod baIa litnidspensionering
och ett Liv med begl?iitsdngar.
Men musiken blev k!?r som en
nödviindig drivlaaft att Aå vidde.

GENUTN 3o-TÄfsaLuEs av de gam-
la mästama, spelad på tids€nliga
instrument har l?rit Berts musi
kåliskä hMdspår sedarhan som
l6-årjng hörde Son House på tv
Han har en arnada av akustiska
iDsEmen! med fit*?ahk fijr
måndolinen. De flesta av Bens
mandotiner och gitarrer ä av re-
sonatortp, en korstruttion som
skapades i slut€t på 1920 tåIet lijr

att f itrs?irka akustiska insaument

Mandolinen iir inget var[igt
bluesinst ument, säger Berl.

- N?ir jag besöke en f€stival i
C,larhdale i Mississippi nyligen
så väcke jag inaesse och det iår
inga pmblem att tr?iffa folk att

Efte. ett års årbet€ kom€r i
mitten av juni Belti fitnta cd un-
der eget namn- Han har valt ut
nagra fa!.orite. ur den :ildre blue
sen so[l får etr persodig toiloing.
M€d på skivan finns bland andla
gitanisten lanne Zander och Ba-
ba Blues'uulnlruser Dar Mag
russon, liksom dottem Emmy
på sållg, Nina Änderberg på fiol
samt Peter Case, en kolega fiån
tiden på Sm Fransiscos gator Ällt
it finansierar av Bert sjailv med
samma attityd som präglar hela
hans hålrring till musilen - "a la-



å vidare - trots oljudet
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