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Sjukdom bjöd på nostalgi. Det gamla punkbandet 
från Surte gjorde comeback efter 15 år i dvala. Från 
originaluppsättningen var Tommi Pasanen (bilden) 
och Rickard Örn fortfarande med.

Thomas & David underhöll. Den populära truba-
durduon spexade i vanlig ordning till det. Thomas 
Hermanssons försök att driva med kollegorna i No 
Tjafs var dock ett magplask.

Marcus Berggren i bandet Doris Disotheque rocka-
de riktigt fett på scenen i Furulundsparken. Ett av 
kvällens klart bästa framträdanden.

Furulundsparken är mest känd 
för dansband och No Tjafs, 
om det nu finns någon skill-
nad? Nu försöker Ahlafors IF 
att tänka på återväxten. En ny 
målgrupp ska lockas dit. I fre-
dags arrangerades Rock'n Roll 
Rumble – en festival med nio 
band. De flesta som tog plats 

på scen hade en förankring i 
Ale. Rent arrangörsmässigt 
var det en fullträff. Ljud och 
ljus klaffade trots de många 
bytena. När kvällens huvud-
nummer, HI-FI Hero klev 
upp testades anläggningens 
maxgräns. Det var fullt ös 
och gästgitarristen, Pelle An-

dersson, bjöd på några maka-
lösa riff.

– Det här var riktigt kul. 
Tänk att de flesta av grab-
barna här har jag en gång lärt 
spela gitarr. Nu visar de mig..., 
skrattade Pelle efteråt.

Enda missräkningen var pu-
bliksiffran. Endast 250 perso-
ner sökte sig till parken.

– Fredag var kanske rätt 
dag trots allt, men det är 
alltid svårt att veta. Det var en 
härlig stämning och alla som 
var här tror jag kommer tillba-
ka, sa festivalgeneralen, Fred 

Carlsson.
Furulundsparken lyckades 

denna gång nå även Surtepu-
bliken. Det var nämligen stor 
uppslutning när punkbandet 
Sjukdom gjorde comeback. 
Frontfiguren, Tommi Pasa-
nen, hade dessvärre halspro-
blem och Martin Karlsson 
fick kallas in på sång. Ny i 
bandet är trummisen Christi-
an Larsson annars är allt som 
för 15 år sedan. Och publikens 
kärlek fanns kvar.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

ALAFORS. Furulundsparken rockade fett i fredagskväll.

Trots att den stora publiktillströmningen uteblev 
sågs arrangemanget som en framgång.

– Det är ett spännande koncept som vi måste titta 
närmare på, sa Ahlafors IF:s ordförande Thore Skån-
berg.

Det svängde i parken!Det svängde i parken!


