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As Daylight dies laddar för Festivalborg

As Daylight dies ser fram mot att spela på samma scen som Petter. Från vänster: Niclas 
Heffler, trummor, Marcus Heffler, bas, Stefan Heffler, gitarr, och Caroline Johansson, sång. 
Fyra unga musiker från Bohus och Surte.

NÖDINGE. Det handlar 
om 20 magiska minu-
ter.

17 minuter musik, tre 
minuter snack.

As Daylight dies är 
väl förberedda för kar-
riärens största spel-
ning – Festivalborg.

Två bröder, en kusin – och 
så Caroline Johansson, 15. 
Där har ni As Daylight dies, 
ett av banden som kommer 
att uppträda på Festivalborgs 
stora scen dit även Petter 
kommer.

– Han är stor och bra på 
sin grej, men ärligt talat är det 
inte vår stil, säger sångerskan 
Caroline Johansson.

As Daylight dies laddar för 
fullt. Spelningen på Festival-
borg blir det största de har 
upplevt. I vintras lyckades 
de övertyga juryn i Alerock-
en om att de skulle få bli ett 

av banden som får spela på 
Ales största ungdomsarrang-
emang.

– Vi hittade ett gott sväng 
och fick med oss publiken. 
Förhoppningsvis lyckas vi 
med samma sak på Festival-
borg, då blir det riktigt häf-
tigt, säger gitarristen Stefan 
Heffler, 17 år och äldst i 
bandet.

Gruppens historia är 
ganska kort. De är alla spill-
ror av tidigare band, som nu 
har bildat As Daylight dies.

–Namnet kommer från ett 
album. Det är en fin beskriv-
ning av mörker eller natten. 
Av någon anledning föll det 
alla i smaken, berättar Niclas 
Heffler, 15.

Än så länge kör de bara 
covers och det är alla tänkba-
ra genrer.

– Ja, på den punkten är vi 
inte överens. Vi har egentli-
gen olika smak allihop, men 

kan samtidigt tänka oss att 
spela det mesta. Om vi skulle 
göra något eget material blir 
det nog i genren punkrock, 
säger Marcus Heffler, 15.

Konserten på Festivalborg 
vill de ogärna prata om.

– Det blir en del överrask-
ningar och dem vill vi inte av-
slöja. Det enda jag kan lova 
är att hatten kommer vara 
på, säger Niclas Heffler be-
stämt.

På frågan om det blir ner-
vöst att kliva ut på scen för 
uppskattningsvis 2000 ögon 
har Stefan Heffler ett rakt 
svar.

– Det blir som vanligt. 
Innan vi ska spela vill ingen 
gå på scen och när vi väl har 
börjat spela vill ingen gå av!

Vrede – positiva till tusen

Vrede heter gruppen som ändå mest verkar ha ett leende på läpparna. Bilden fick tas om 
flera gånger. Alexander Andersson, sång, Lina Andersson, trummor, Ludvig Andersson, bas, 
och Simon Johansson, gitarr.

NÖDINGE. De kallar sig 
för Vrede, men resten 
är positivt.

Musiken är förvisso 
Black Metal – det vill 
säga hård och brutal 
– fast egentligen mest 
ett sätt att uttrycka 
sig.

– Vi vill förmedla 
en känsla och öppna 
ögonen för sånt som 
ingen ser, säger basis-
ten Ludvig Andersson.

Precis som As Daylight dies 
kvalificerade sig Vrede till 
Festivalborgs stora scen via 
Alerocksfinalen.

– Vi fick den här chansen 
tack vare vår scennärvaro. Det 
är långt ifrån alla som gillar 
vår musik, men sättet vi för-
medlar den på går ofta hem, 
säger Ludvig Andersson.

Gruppens namn Vrede 
väcker självklart många 
frågor.

Är ni förbannade?
– Nej, vi är inte arga. Vår mu-
sikstil är ett sätt att uttrycka 
sig på.

Men ni sjunger bara 
mörka texter?
– Glada texter skapar ingen 
känsla, det blir bara löjligt, 
menar sångaren Alexander 
Andersson.

Ni verkar mest glada 
tycker jag?
– Det är musiken som gör 
oss glad. Den frigör mycket 
energi. Fast det är mycket 
som gör oss glada. Kaffe, 
pizza och tjejer till exempel, 
säger gitarristen Simon Jo-
hansson, 15, från Alafors.

Vrede har spelat ihop i ett 
år. Bristen på replokaler har 
gjort dem till ett äkta gara-
geband. De får nämligen öva 
hemma i trummisen Lina 
Anderssons garage.

– Det funkar bra. Vi har allt 
som behövs, säger Linda.

Att få framträda på samma 

scen som ikonen Petter, som 
visserligen inte tillhör samma 
genre, ser de som en möjlig-
het.

– Vi vill nå ut med vår 
musik. Vi vill beröra män-
niskor och få dem att öppna 
ögonen för sådant de normalt 
sett inte ser, till exempel vår 
musik, säger Alexander och 
Simon skjuter in:

–Självklart är det coolt att 
Petter kommer till Ale. Det 
är en stor artist som förhopp-
ningsvis drar mycket publik.

Vrede hoppas på fler stora 
livespelningar. De har redan 
känt på Göteborgsatmosfä-
ren några gånger.

– Vi kör på så får vi se hur 
långt det räcker, säger de utan 
att påskina någon som helst 
vrede.

Broshan. Sam Alfaro har valt sitt artistnamn med omsorg. "Broshan är kärlek, jag kallar alla 
som är mer än vänner för broshan. Jag gillar det." Tillsammans med vännen Mikael Hall-
ström har han gjort hiphopmusiken till något alldeles extra i Ale. Nu väntar Festivalborg.

NÖDINGE. 17 år och 
rutinerad.

Rapparen, Broshan, 
gör i år sitt tredje 
Festivalborgsframträ-
dande.

– Det är kul att vara 
en del av Ales största 
ungdomsarrangemang, 
säger Sam Alfaro, killen 
bakom artisten Bros-
han.

Sam Alfaro var bara 14 år när 
Broshan skapades. Kompisen 
Mikael Hallström, idag 21 år 
och även han från Nödinge, är 
mer känd som 2 Världar. I år 
har de med sig Radikalneutral 
–Emad Berisa – 18 år från 
Trollhättan på scen.

– Broshan och 2 Världar 
har väl fått lite kultstatus här 
i Ale och det är på ungdomar-
nas begäran som vi har fått för-
troendet att uppträda på Fes-
tivalborg tre år i rad, berättar 
Sam.

Det är med andra ord 
ganska rutinerade herrar som 
gör entré på Festivalborg, men 
rutinen härstammar också från 
fyra album plus att ett femte 
är på väg.

– Du hittar dem på vår hem-
sida. Det kommer också en 
musikvideo direkt efter Val-
borg. Det är bara att tanka ner. 
Vi tar inte betalt för vår musik. 
Målet är inte att tjäna pengar, 
utan vi vill att alla ska lyssna 
till vår musik och våra texter, 
säger Sam.

Årets festivalborg ser han 
som mycket speciellt. Huvud-
artisten, Petter, tillhör nämli-
gen Broshans barndomsido-
ler.

– Han har betytt oerhört 
mycket för hiphopmusiken i 
Sverige och är en av våra störs-
ta inspirationskällor.

Vad publiken kan förvänta 
sig av Broshan med vänner i år 
står skrivet i stjärnorna?

– Det vet man aldrig. Vi 

improviserar mest, men det är 
klart att vi har en plan om vad 
vi ska berätta, säger Broshan.

Texten handlar om allt från 
glädje till sorg, från lycklig till 
olycklig kärlek.

– Vem vet det här kanske är 
sista året för oss. Det är snart 
dags för Broshan att lämna Ale 
gymnasium. Jag känner att jag 
vill göra ett ordentligt avtryck. 
Ingen ska någonsin glömma 
att jag har varit här, säger Sam 
Alfaro bestämt.

Hiphopmusiken är liten i 
Sverige, vilket gör det svårt för 
nya artister att slå sig fram.

– Det är ont om spelningar, 
men vem vet Petter har kanske 
någon idé? Jag tänker prata 
med honom, säger Broshan.

Att vara blyg eller nervös är 
inte hans grej.

–Äch, då får man improvi-
sera.

Så säger en sann rappare.
PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Broshan ser fram mot att träffa barndomsidolen
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Per-Anders Klöversjö
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