
Elsa Hahne – författare och fotograf 

Svenska Elsa Hahne är utbildad journalist och jobbar som art director och matskribent på New Orleans 

främsta musikmagasin OffBeat. Just nu är hon aktuell med boken ”The Gravy - In the Kitchen with New 

Orleans Musicians”.  

Tidigare i år var jag och lyssnade på Elsa Hahne när hon höll en 

mycket trevlig presentation av sin senaste bok ”The Gravy - In the 

Kitchen with New Orleans Musicians”, som bygger på hennes 

populära matlagningsspalt i musikmagasinet OffBeat. Elsa gav ett 

entusiastiskt framförande och vi åhörare fick chans att ställa frågor 

om boken och lyssna till några fantastiska anekdoter från hennes 

möten med de fyrtiofyra musikerna som intervjuats, och bidragit 

med sina favoritrecept. 

Kommunikationen mellan skribenten och hennes intervjupersoner 

var direkt nödvändig, berättar Elsa: ”Jag ville använda musikernas egna ord (inte mina), så 

intervjusituationerna var viktiga. Jag behövde få dem att berätta sammanhängande historier, på deras eget 

vis, så det gällde att inte avbryta med en massa frågor men samtidigt se till att de inte helt tappade tråden. 

När det gäller själva recepten var det viktigt att se dem laga alla rätterna och inte bara tala om för mig hur de 

gjorde, eftersom berättelsen om "hur jag lagar" har mer att göra med minnen, vad jag sett andra göra, eller 

hur jag tror man ska göra, mer än hur jag faktiskt gör.” 

Den kanske mest speciella intervjusituationen var dagen hon träffade en av sina favoritartister, Mystikal. Allt 

eftersom frukosten kom till upptäckte Mystikal att det saknades viktiga ingredienser, bland annat bakpulver till 

sina amerikanska pannkakor. Han var tvungen att avbryta tillagandet av sin frukost hela tre gånger, för att, 

tillsammans med Elsa i bilen, bege sig ut på provianteringsresa till närmsta Wal-Mart. Rapparen som 

snappade upp matlagningstips under sina sex år i fängelse, gillade inte alls Elsas försiktiga förslag om en 

nypa salt i pannkakssmeten. ”Hell no! Who wants salty pancakes?” 

Min personliga favorit måste ändå vara historien om bluesartisten Sunpie 

Barnes, som berättade för Elsa hur han jagade och åt småfåglar som liten 

grabb. För honom var det den mest naturliga sak i världen. Han menade att 

han troligtvis ätit alla sångfåglar som finns, och att hans absoluta favorit var 

rödhake. Ugnsbakad med salt, peppar, Worchestershire-sås, och citron. Men, 

detta var dock inte hans receptbidrag till boken. Det hade kanske varit väl 

magstarkt? Nej, han bjöd Elsa på stekta räkor, trots sin egen allergi mot just 

räkor. 

Elsa berättade att när hon träffade de olika musikerna lagade de maten medan 

hon observerade och antecknade hela 

processen. I efterhand fick Elsa själv tillaga de olika rätterna hon bjudits på ett 

flertal gånger, för att säkerställa att alla mått på ingredienser blev korrekt 

angivna i boken. Det var inte givet att varje rätt kom med ett färdigt recept. 

Många av musikerna lagade sin mat som de skapade sin musik, på känsla och 

med små justeringar allt eftersom, medan andra finputsade och finputsade på 

sitt bidrag i evighet. 

Elsa Hahne är också författare till boken, ”You Are Where You Eat - Stories 

and Recipes from the Neighborhoods of New Orleans”, som gavs ut 2008.  
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