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"Det här är en riktig kalasgrej"
NÖDNGE. – Vilken pryl, 
det här är en riktig 
kalasgrej som ni har 
här nere, sa Petter 
efter sitt framträdande 
på Festivalborg.

Visst gjorde han 
succé, men det gjorde 
alla andra på scen 
också.

– Det känns magiskt, 
säger Thomas Berg-
gren, en av projektle-
darna.

620 ungdomar passerade 
grindarna till Festivalborg i 
torsdagskväll. Dragplåstret, 
Petter, fungerade. Valborgs-
kvällen som i många kommu-
ner är förknippad med ung-
domsfylla, bråk och skadegö-
relse blev en enda lång gläd-
jeyra. Från scenen levererade 
såväl etablerade som gryen-
de artister. Bäst tryck fick 

som väntat rapparen Broshan 
(Sam Alfaro) med vänner. Å 
andra sidan var det Broshans 
tredje framträdande på Fes-
tivalborg och rutinen gjorde 
sitt. Minst lika långa applåder 
drog The Cloud ner. Bandet 
som vann senaste Alerocken 
tryckte gasen i botten direkt. 
Gästspelet med Stefan Lind-
ström på fiol var magnifikt 
och ett av Festivalborgs mest 
minnesvärda inspel.

För många var kvällen en 
enda lång väntan och klock-
an kvart över tio var den över. 
Petter gjorde entré och plöts-
ligt behövde ingen längre be 
om att få se händer i skyn, krop-
par att hoppa och munnar att 
sjunga. Det var elektriskt och 
skedde spontant. Petter bjöd 
på sig själv och under en min-
nesvärd timme gav han Fes-
tivalborgspubliken vad den 
hade önskat sig. Petter som 

i år firar 10 år som artist har 
upplevt mycket – och många 
stora scener – men inget som 
Festivalborg.

– Vilket omhändertagan-
de. Att låta ungdomar få 
vara med och arrangera är 
ju kalas, särskilt en helg som 
denna. Allt var perfekt, ljud 
och ljus var lika bra som på 
de större konserterna och 
det måste ha varit roligt för 
de andra banden att få lira 
på en riktig scen med riktiga 
tekniker. Det hade jag gillat 
i deras ålder, sa Petter spon-
tant efteråt.

Minns du första spelning-
en?

– Nja, det var en svartklubb 
i Nacka tror jag. Det bör nog 
ha varit runt 1990.

Hur var det att spela inför 
en drogfri publik?

– Ärligt talat så tycker jag 
det var schysst. Annars kan 

det lätt bli smått hysteriskt, 
folk uppträder som om de 
tror att jag är från en annan 
planet. Det är ju lite överdri-
vet, men återigen – det är ett 
grymt bra initiativ att göra 
sånt här för ungdomar på ty-
piska krökarhelger, svarade 
Petter som verkligen tog sig 
tid efter spelningen.

Kön ringlade sig lång till 
autografbordet, men ingen 
vände hem besviken.

– Vi är fantastiskt nöjda. 
Det är otroligt att se hur bra 
det blir när alla ställer upp 
och bidrar. Stort tack till för-
eningarna Nol IK och Ahla-
fors IF som på olika sätt hjälpt 
till med arrangemanget, häl-
sade Thomas Berggren.

– Petter hyllade och hyllades på Festivalborg

Caroline Johansson i As Daylight dies gjorde sitt bästa för 
att få fart på publiken som laddade för Petter...
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Petter tog sig tid med fansen. Här ses han med några av Petter tog sig tid med fansen. Här ses han med några av 
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Vrede med Alexander Andersson var första bandet ut.

Gästartist hos The Gästartist hos The 
Cloud, Stefan Lind-Cloud, Stefan Lind-
ström på fiol.ström på fiol.

Sam Alfaro som Broshan Sam Alfaro som Broshan 
gjorde succé – igen.gjorde succé – igen.

Radikalneutral, hiphopmu-Radikalneutral, hiphopmu-
siker från Trollhättan.siker från Trollhättan.

Paula Dahlqvist och Christi-
an Olofsson guidade oss genom 
Festivalborgskvällen.

PÅ FESTIVALBORG

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Petter hade inga som helst 
problem att få publiken att 
gunga och sjunga med!
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