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– Jag fick ett vattenstämplat digitalt ex av skivan och satte mig i en fåtölj i
mörkret och lyssnade igenom hela, säger Daniel Ekelund.

Allt började med de tråkiga pendlartimmarna på 100-bussen. Daniel Ekelund
bestämde sig för att rita något nytt varje dag under ett år och lägga ut sina bilder
på Instagram.

Plötsligt en dag blinkade det till i brevlådan: Leonard Cohens familj sökte
kontakt.

Ett meddelande från en okänd på Instagram var inget ovanligt. Men det som
blinkade till i brevlådan hos den grafiske formgivaren Daniel Ekelund 26 mars
2019 fick honom att studsa till. Avsändaren var någon som kallade sig
”@commandercohen”.

Texten löd:

”Hello. Love your work. My name is Adam Cohen. I'm working on a posthumous
album of Leonard Cohen songs. He was my father.”
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– Min pappa revisorn var avvaktande... Men det var verkligen den riktige
Leonard Cohens son som kontaktade mig, det förstod jag rätt snabbt när jag
kollade upp honom, säger Daniel Ekelund.

Det låter lite som i en Hollywoodfilm: Adam Cohen hade sett Daniel Ekelunds
lilla enmansfirma Visla Graphic på Instagram och gillade hans stilrena bilder.
Ville Daniel göra ett förslag till formgivning av Leonard Cohens sista album,
”Thanks for the dance”, undrade han.
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22 mars 2013. Leonard Cohen, uppträder i Atlanta i USA. Han dog 2016, vid 82
års ålder.

Den kanadensiske artisten Leonard Cohen dog 2016 och den postumt utgivna
skivan skulle baseras på material han hade lämnat efter sig. Om det blev så att
Daniel Ekelund fick jobbet måste allt godkännas av både skivbolaget och av
Leonard Cohens familj.

– Jag satte igång direkt. Jag har ju ett vanligt heltidsjobb på dagarna, Visla är
bara mitt sidoprojekt, så jag tog nätterna till hjälp.

Daniel Ekelund var inget Cohen-fan från början. Visst hade han hört
megasuccén Hallelujah och visste vem Cohen var, men inte så mycket mer. Nu
fick han tillgång till privata bilder, inscannade original av låttexter, poesi och
teckningar som gjorts av Leonard Cohen själv. Uppdraget var att försöka väcka
dem till liv.



Jag förstod ju att fler kreatörer än jag fått komma med
förslag. Efter en och halv månad vågade jag fråga
Adam om det fortfarande fanns fler kvar.

– Adam Cohen bor i Los Angeles, för det mesta fick jag meddelanden från
honom vid fem på morgonen. Jag la verkligen ner engagemang. Det var inte
alltid så lätt, euforin jag kände från början blandades med frustration. Jag
förstod ju att fler kreatörer än jag fått komma med förslag. Efter en och halv
månad vågade jag fråga Adam om det fortfarande fanns fler kvar. ”Nej, det är
bara du”, sa han då.

Dessutom skulle jobbet bli större om Daniel Ekelund ville; förutom skivomslag
kunde han få göra hela formgivningskonceptet: allt från texthäftet till skivan, till
posters och prylar för fansen.

– Klart jag inte kunde tacka nej till det.

Albumdesignen får inte visas upp förrän 22 november, men låten ”The Goal” är
redan släppt. Handen kommer från en teckning som Leonard Cohen själv gjort.
Ursprungsteckningen visar en burlesk barbröstad haremsdam. Även om formen
på handen är densamma ser den helt annorlunda ut i Daniel Ekelunds
tappning. Han gör först skisser för hand, sedan fortsätter han oftast i Illustrator
på datorn.

Daniel Ekelund är inte grafisk formgivare i grunden. Han utbildade sig först till
ingenjör med inriktning på arkitektur. Men det var att formge och teckna som
fick honom att bli på allra bäst humör.



– Jag la ner mer kraft på framsidan till mina inlämningsuppgifter än på
innehållet. Och när det var arkitekturuppgifter tyckte jag att det var viktigast hur
fasaden såg ut. Fast jag drog ju inga större slutsatser av det, jag började ändå som
ingenjör på arkitektbyrå när jag var klar. Men när jag fick några uppdrag på
marknadssidan på arkitektbyrån märkte jag att det var där jag hörde hemma.
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– Först trodde jag att det var Adam Cohen som skulle sjunga låtarna. Men det
visade sig att alla låtarna på albumet faktiskt sjungs av Leonard Cohen, säger
Daniel Ekelund.

Vägen till hedersuppdraget började på 100-bussen mellan Borås och Göteborg.

Han la tio timmar i veckan på pendling och var ganska less på sin vardag.

– Jag försökte läsa böcker men jag somnade bara hela tiden.

Istället bestämde han sig för att han skulle rita en sak om dagen – och hålla på
med det i ett helt år.

– Jag la ut det jag skapade på mitt Instagramkonto. Och plötsligt en dag sålde jag
en design, en dödskalle av alla grejer, till en kille som skulle trycka t-shirts i Los
Angeles. Jag fick 100 dollar. Det var världens egoboost, att någon ville betala för
det jag hade skapat.

En praktik som grafisk formgivare i Amsterdam ledde till ett branschbyte på
allvar och jobb som AD-assistent i Göteborg.



Hur stort Cohen-uppdraget var förstod Daniel Ekelund nog inte på allvar förrän
han såg låtlistan och artistlistan, säger han. Producenten Daniel Lanois, som
ligger bakom bland annat U2:s ”The Joshua tree” spelar på ett par av låtarna.
Namn som Beck, Damien Rice och Feist finns också med. På tacklistan finns
även legendarproducenten Rick Rubin. Och givetvis, bland dem tackas också
Daniel Ekelund själv.

Min sambo sov och jag satte mig i en fåtölj i mörkret
och lyssnade igenom alla låtarna.

I september lämnade han ifrån sig det färdiga materialet.

– Adam sa att han ville tacka mig på något vis. Han skickade mig en
vattenstämplad länk till skivan, som var giltig en viss tid. Min sambo sov och jag
satte mig i en fåtölj i mörkret och lyssnade igenom alla låtarna. Den natten
kommer jag nog aldrig att glömma.

På måndag åker Daniel Ekelund tillsammans med lillebror David till London
för att vara med om skivlanseringen.

Vad tror du att Cohen-uppdraget kommer att innebära för dig i framtiden?

– Jag har en ödmjuk inställning till det, jag vet faktiskt inte. Klart jag vill att Visla
Graphic kan leva vidare och växa. Det finns mycket kvar på min bucket list. Att
göra skivomslag har jag ju kunnat bocka av från listan, även om jag nog hade
trott att det skulle bli till någon lokal trubadur istället för till en världsartist.

fakta

Är nybliven pappa

Namn: Daniel Ekelund

Ålder: 30

Bor: I Majorna i Göteborg, uppvuxen i Fristad.



Gör: Har ett heltidsjobb som AD-assistent på Stylt Trampoli. Driver egna firman
Visla Graphic på frilansbasis.

Familj: Sambon Angelica och nyfödde sonen Levi. Mamma och pappa bor kvar i
Fristad, lillebror David har slagit sig ner i Dalsjöfors.

Bakgrund: Entreprenörsprogrammet på Sven Eriksonsgymnasiet,
ingenjörsutbildning med arkitekturspecialisering i Jönköping mm

Aktuell: Åker till London på måndag för att träffa Leonard Cohens son Adam
Cohen, i samband med lanseringen av den postuma skivan ”Thanks for the
dance”. Albumet släpps 22 november.

Fortfarande kvar på listan över mål i livet: Göra bokomslag, muralmålning,
formgivning för festival mm.

Kuriosa: Sportnörd och musiknörd.

Instagram: @vislagraphic


