
Inför årets Sweden Rock Festival har vi till detta och 
nästa nummer intervjuat aktuella artister, från Ace Frehley 
till Toto. Vi inleder dock denna special med det kanske allra 
viktigaste. Besökare på Sveriges största och mest långlivade 
hårdrocksfestival ställer frågor till ledningen om allt från 

bajamajor till Van Halen.
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T
okiga idéer som ni har övervägt 
men som inte blivit av?

Martin Forssman: Eftersom 
Sölvesborg har en djuphamn 
kollade vi för fyra-fem år sedan 
upp möjligheterna att hyra ett 

kryssningsfartyg. Det skulle primärt vara för 
boende, men vi lekte med tanken att det skulle gå 
från Stockholm och att det skulle vara kalas på 
vägen till festivalen. Att ta en färja ur trafik och 
hyra den blev dock orimligt dyrt. En annan idé 
som vi faktiskt genomförde men som blev dålig 
var tivolit 2011. Tanken var att det skulle bli större 
men det blev bara två åkattraktioner, varav den 
ena inte fungerade… Helhetsintrycket blev att det 
var en byfestival på landet i stället för en schyst 
rockfestival. Det mesta med den idén var dåligt. 
Vad pysslar personen som tyckte att ett tivoli på 
området var en bra idé med i dag?

Mats Natvig: Jag kommer att svara på alla frågor 
med 100 procents uppriktighet förutom frågan om 
vem det var som kom på idén med tivolit, vilket 
tyvärr är en sekretessbelagd fråga.
Bokar ni band efter subgenre? Försöker ni ta in 
en viss kvot för en viss genre?

MF: Ja, det finns något slags genre/kvot-tänk 
men det är inte så benhårt att vi sitter med en mall 
och fyller i att det måste vara på ett visst sätt. Det 
är mer flytande. Om vi halvvägs in i boknings-
processen inser att vi inte har någon melodiös 
metal försöker vi rätta till det så att vi har en 
någorlunda jämn fördelning utifrån vad vi tror 
att publiken vill ha. Sedan kan det något år vara 
så att en smalare genre blir mindre eller inte alls 
representerad men att de som gillar genren även 
kan gilla band i någorlunda närliggande genrer. 
Något år har vi inte haft något sydstatsband men 
i stället fler 70-tals- och bluesband. Något år har 
vi inte haft något doomband men i stället någon 
stonergrej och mer vanlig heavy metal. Om vi har 
räknat med ett större band i en viss genre men de 
faller bort går det inte nödvändigtvis att ersätta 
dem med ett likadant band. Då får vi ta in ett större 
band i en helt annan genre. Kanske går det då att 
kompensera med ett mindre band i samma genre 
som bandet som föll bort. Eller så får man leva med 
att det blir en lite annan profil på det årets festival.
Är genusperspektivet med bland faktorerna vid 
bokningar?

MF: Vi är medvetna om problematiken och 
tycker att det är tråkigt att det ser ut som det gör i 
hårdrocksscenen. Men faktum är att det 
är få tjejer som spelar hårdrock och även 
om vi önskar att det inte vore så är det 
så världen ser ut. Vi ser det inte som vår 
uppgift att kvotera in tjejer eller andra 
som av någon anledning är underrepre-
senterade i hårdrockssammanhang. Vi 
bokar det som vi tror att vår publik vill 
se och höra. Men det är klart att om det 
står och väger mellan två band och det 
är kvinnliga musiker i det ena kan vi se 
detta som en fördel. Just detta har hänt 
vid ett par tillfällen. 
Läser ni kommentarerna på Sweden 
Rock-forumet och Facebook, som 
»tjänstefel att inte boka Thunder!« och 
»boka Alice In Chains!«, och hur tänker 
ni kring detta? Är det »oj, detta måste 
vi kolla upp för många skriker efter 

det« eller är det så otroligt många olika kommen-
tarer att det inte går att ta så stor hänsyn till 
sådant?

MF: Både och. Om man ska koka ner det till 
sin kärna bygger bokningsarbetet på vad vi tre i 
bokningsgruppen – jag, Johannes Lindström och 
Ingolf Persson – har för magkänsla för olika saker. 
Det handlar om vilka artister vi vill ha in men även 
hur mycket det kostar och hur mycket vi tycker 
att det är värt. Magkänslan är svår att tydligt 
definiera och det är mycket subjektivitet i detta. 
Men magkänslan måste vi skaffa oss någonstans 
och ett av de bästa sätten är att kolla nätforum 
och Facebook. Särskilt när det är våra egna sidor 
eftersom det är våra egna gäster som kommen-
terar och vi måste lyssna jävligt mycket på dem. 
Om en enda person skriver att det är tjänstefel 
om vi inte bokar det och det bandet eller om fem 
personer tjatar om ett band kan vi inte lägga stor 
vikt vid det. Däremot kan sådana kommentarer i 
kombination med annat, som att man ser sådana 
bandtröjor på konserter eller hör folk snacka om 
bandet, göra att man får en magkänsla att det nog 
finns ett sug efter detta.
Hur många mindre band spelar på festivalen för 
att större bands agenter och managers kräver att 
ni ska boka även deras mindre band för att få det 
större?

MF: Jag har varit bokningsansvarig sedan 2013 
och under den tiden har det aldrig hänt. Jag har 
gjort det till en principsak att säga nej till allt 
sådant. Det händer ibland att agenter kommer med 
sådana argument: »Ska du boka detta band måste 
du även ta det här.« Jag har sagt nej till allt sådant 
för jag tycker att detta är vår festival och det är vi 
som bestämmer vad vi bokar. Om de vill bestämma 
vad som ska bokas kan de starta en egen festival. 
Har ni gått miste om något band på grund av 
denna princip?

MF: Nej.
Faller till exempel Rammstein, Tom Petty och 
Bryan Adams inom ramen för konceptet? Varför 
tolkar jag det som det är mer osannolikt med 
bokningar av band som Foo Fighters, Slipknot 
och Metallica? 

MF: Rent generellt skulle jag säga att alla dessa 
band är inom ramen för konceptet, men det 
fungerar inte så att man på ett tomt papper skriver 
de band som man helst vill ha. Det handlar väldigt 
mycket om vad saker och ting kostar. 

Kan man säga att det är mindre sannolikt att 
band som är på gränsen att passa in i konceptet 
bokas om de kostar miljontals kronor?

MF: Ja. Om vi skulle boka ett band som kostar 
som en stor headliner och en relativt liten del 
av publiken lockas att se bandet har vi betalt ett 
överpris.
Soundgarden ses inte som en typisk SRF-head-
liner men avslutade på Festival Stage 2012. 

MF: Jag tycker att det är ett typiskt SRF-band. 
Det beror på hur man definierar vad SRF är. 
Många kopplar ihop namnet Sweden Rock Festival 
med att det ska vara 70- och 80-talshårdrock, men 
så ser ju inte vi på det. Vi ser det mer som att SRF 
är en hårdrocksfestival för de flesta typer av hård-
rock. Vår publik har en snittålder på 38-39 år och 
vi ser det mer som att vi vill tilltala en kärnpublik 
som är 25-30 år och uppåt, som har hunnit skaffa 
barn och klarat av den biten och är redo att åka på 
festival igen samt har medlen för att klara av att 
göra det. Ser man det på det viset är Soundgarden 
helt rätt. Det är bara det att det är 90-talsnostalgi i 
stället för 80-talsnostalgi. 
Skriver ni på kontoret konceptet eller, som vissa 
på Sweden Rock-forumet, Konceptet?

MF: Vad jag kan komma ihåg har vi aldrig 
använt ordet konceptet i skrift, så vi har nog ingen 
kontorspolicy kring det. 
Varför bokar ni inte Motörhead varje år och har 
de aldrig varit aktuella som avslutare på Festival 
Stage?

MF: Ja du, vi bokar aldrig något band varje år. 
Tidigare var de här ungefär vartannat år men nu 
var det tre år sedan sist. Vi har diskuterat Motör-
head som avslutare på Festival Stage under vissa 
förutsättningar men har aldrig fört den diskus-
sionen direkt med bandet eller lagt något bud för 
att det ska bli av.
Finns det några band som är förbjudna av olika 
skäl? 

MF: Vi kommer inte att boka Aldo Nova igen, 
om vi inte får tillbaka våra pengar och en ursäkt. 
Vi blev blåsta på 15 000 dollar. Vi utannonserade 
Aldo Nova 2010 och betalade ut gaget på 20 000 
dollar. Sedan fick vi ett mejl från Aldo om att han 
hade varit tvungen att opereras och han skickade 
även en bild på vad som eventuellt var han under 
operationen, men det vet vi inte. Han sa att han 
inte kunde komma och då var vi överens om att 
han skulle komma året därpå i stället. Vi ville så 
klart ha tillbaka förskottet på gaget så länge, men 

det kom aldrig. Efter mycket tjat och 
hot om rättsliga åtgärder fick vi tillbaka 
5 000 dollar, men resten såg vi aldrig 
röken av och han slutade kommunicera 
med oss.
Ni har inte gått vidare och undersökt 
rättsliga åtgärder?

MF: Nej, han håller till i Kanada och 
även om 15 000 dollar är mycket pengar 
är det i relation till hur stor apparat vi 
skulle tvingas dra i gång inte så mycket 
pengar. Vi får helt enkelt bara släppa 
det.
Har ni på 2000-talet varit nära att 
omlokalisera SRF? 

MN: Vi har tittat på olika alternativa 
ytor, som utanför Kristianstad för ett 
antal år sedan. För tre år sedan tecknade 
vi ett nyttjanderättsavtal på tio år med 

»VI kommeR InTe ATT BokA Aldo noVA Igen, om VI 
InTe FåR TIllBAkA VåRA pengAR ocH en uRSäkT«

SRF:s hobbymeteorolog Martin Forssman utlovar 25 grader och sol i Norje den 3-6 juni. pe
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Sölvesborgs kommun, så det är sju år kvar på det. 
Man ska ha jävligt stor respekt för hela den sociala 
strukturen kring festivalen. Väldigt många bokar 
samma stuga och samma rum när de åker hem från 
festivalen. Vi har en ganska mogen publik som är 
ganska förändringsobenägen. Jag tror att det hade 
varit en betydande risk att flytta festivalen. Det 
som vi har gjort ute på området med utfyllnaden av 
40 000 kvadratmeter med tidigare sank yta och att 
vi har grävt ned fiber kablar, vatten och el har gjort 
att vi fått ett väldigt bra festivalområde.
Det ska mycket till för att ni ska bryta upp när 
det här avtalet går ut om sju år alltså?

MN: Ja, man ska aldrig säga aldrig, men i dag är 
det inte en prioriterad fråga.
Många undrar varför inte även onsdagen görs till 
en heldag.

MF: Från början var detta en tvådagarsfestival. 
Sedan märkte vi att många var på plats redan 

dagen innan, så då la vi till en halvdag som sedan 
blev en heldag. Sedan var så många på plats redan 
på onsdagen att vi la till ännu en halvdag. Nu är 
det totalt tre och en halv dag och vi tycker att det 
räcker. Det är även många som tycker att det är 
för mycket med tre och en halv dag. Nu kan man 
välja om man vill vara här onsdag till lördag eller 
nöja sig med torsdag till lördag. Dessutom är det 
praktiskt för oss att ha en halvdag för att få en 
mjukstart för organisationen och kunna »test-
köra« halva området först. 
Förr släpptes många av banden i klump. De 
senaste åren har ni haft fler släpp med, i många 
fall, bara ett band åt gången. Och ibland flera 
släpp i veckan. Varför har ni inför årets festi-
val återgått till klumpsläppen där det går flera 
veckor mellan varje släpp?

MF: Släpper vi fem band i olika genrer är det 
större chans att fler hittar något som tilltalar dem, 
så vi tror att det ger ett mer positivt intryck än att 
släppa enstaka band.
Så detta som har sagts flera gånger genom åren, 
»vi går ut med banden så fort de är klara«, stäm-
mer inte längre?

MF: Vi går ut med dem nästan så fort vi kan, 
bara det att vi väljer att klumpa ihop dem. I vissa 
fall kommer vi fortfarande att släppa enstaka band 
så det är inte skrivet i sten.
Varför vill ni inte sänka catwalken på Festival 
Stage till en maxhöjd på förslagsvis 170 centime-
ter så att den inte skymmer sikten? Arenaband 
som använder sig av en catwalk har den i regel 
på en sådan nivå att publiken ska kunna se över 
den. 

MF: Vi vet att det är många besökare som har 
haft synpunkter på detta och även pressfoto-
graferna. Vi har under undersökt detta och kan 
meddela att i år sänks catwalken med en halv 
meter. 
Hatar ni artisten Jimmy Barnes?

MF: Nej. Inför årets festival hade vi kontakt 
med Jimmy Barnes agent, men sedan slutade agen-
ten och hans management att tala med varandra 
så det rann ut i sanden.
En ny Sweden Rock Festival-dvd vore kul. Några 
planer på en sådan?

MF: En sådan samlings-dvd med SRF-logga 
på som vi gjorde för länge sedan kommer vi inte 
att göra igen. Det är för mycket meck och för lite 
avkastning. Ska man göra det riktigt bra, vilket vi 
aldrig tidigare har gjort, är det dyrt och omständ-
ligt. För tio år sedan fanns det kanske en marknad 
för en sådan dvd, men inte nu längre. Däremot 
kommer det i år förhoppningsvis att finnas ett 
filmbolag på plats som mot ersättning erbjuder 
banden att bli filmade. Banden kan då själva ge 
ut konserterna om de vill. För att detta ska bli av 
krävs dock att tillräckligt många band är intres-
serade.
Är det någon dokumentär om festivalens 

historia på gång? 
MF: Nej. Vi har blivit kontaktade 

angående några olika filmprojekt, som 
sedan inte blivit av, men aldrig om någon 
dokumentär. Det är inte något som vi går 
omkring och drömmer om ska bli av, men 
om någon eldsjäl vill göra en sådan doku-

mentär skulle vi säkert ställa upp och hjälpa 
till med material. Det hade varit en kul grej, 
men det är inte något som vi själva kommer 

att dra i gång.
Finns det eller har det funnits en tanke på ett 

SRF-tåg som går från Stockholm och Göteborg, 
i samma stil som 90-talets Rocktåget med Tomas 
Ledin?

MN: Nej, inte i vår regi men om det finns någon 

externt som vill göra detta hade det varit jätte-
roligt. Vi har ett arbetssätt där vi fokuserar på 
festivalen och verksamheten på plats. Det finns 
väldigt mycket kringfunktioner som vi skulle 
kunna vara delaktiga i, men det är vi bara om 
det finns väldigt goda skäl. Festivalen i sig är så 
stor att man måste begränsa sig, annars blir det 
ohanterligt.
Sker utvärderingar av mat- och ölutbudet, 
portionsstorlekar kontra pris, blandningen av 
olika mattyper, med mera?

MN: Ja, vi utvärderar aktörerna som vi tar in. 
Målet är att ha det bästa möjliga utbudet. Vi har 
nog en väntelista på 200 aktörer som vill komma 
in och hyra en yta. Däremot går vi inte så in i detalj 
att vi analyserar deras portionsstorlekar. Vi tittar 
på koncepten och försöker välja ut det som är allra 
bäst. Vår egen försäljning på plats tittar vi också 
över fortlöpande.

maTs
naTvig

marTin
forssman

Titel: Vd 
Ålder: 52 år
Bor: Växjö
Kuriosa: Varit köksmästare, 
restaurang chef och krögare. Haft 
evenemang- och konsert företag. 
Under mer än halva 90-talet 
ansvarig för en expeditionsbåt 
som seglade i Afrika och Asien i 
samarbete med tidningen National 
Geographic. På SRF sedan 2008, vd 
sedan 2012.
Är kvar på SRF om tio år? »Ja, det 
tror jag. På ett eller annat sätt. Det 
här är jävligt roligt.«

Titel: vice vd, bokningsansvarig, 
presschef
Ålder: 37 år
Bor: Malmö
Kuriosa: Även delägare i Sweden 
Rock Magazine. Spelar bas i thrash-
bandet Altair som i fjol släppte en 
självbetitlad ep.
Är kvar på SRF om tio år? »Det tror 
jag för jag har hållit på med detta 
i 14 år och det har gått så fort att 
tio år till inte borde vara några 
problem.«
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Vilka musiker tittade du på som ung för att förstå hur man ska agera på 
scen?

– Eftersom jag växte upp i en speciell omgivning såg jag som ung betydligt 
fler konserter än en genomsnittlig ungdom. Jag fann det spännande och 
fascinerande och undermedvetet spanade jag nog in alla musiker. När jag 
blev äldre och själv plockade upp gitarren blev jag mer medveten om vad som 
var coolt och inte coolt och började på allvar kolla på vissa musiker som Jimi 
Hendrix. Även Pete Townsend och John Entwistle såklart – jag var verkligen 
inne på Who. Jag gillade Led Zeppelin men tyckte samtidigt att en del av deras 
scenkläder var lite för mycket just scenkläder. Andra som måste nämnas är 
Aerosmith, AC/DC, bandet Alice Cooper, Keith Richards och Rolling Stones i 
allmänhet, Rick Nielsen från Cheap Trick och New York Dolls.
Vilken är den bästa hårdrockskonsert som du har sett?

– Det finns inte en enda konsert som övertrumfar alla andra. Aerosmith är 
alltid fantastiska men var extraordinära på 70-talet. 
Tidiga Van Halen. Men jag skulle nog ändå säga att 
AC/DC är det bästa som jag någonsin har sett. Min 
första konsert med dem var på Long Beach Arena 
på turnén för »Back in black« 1980. 
Vad är det konstigaste som du har sett på en 
turnébuss?

– Jag minns inte vilket bands buss det var, men 
första gången jag såg en jacuzzi i en turnébuss 
någon gång på 80-talet tyckte jag att det var ganska 
jävla bisarrt.
Vilka roliga saker har du sett i publiken när du har 
stått på scen?

– I detta skede av min karriär har det mesta blivit 
normalt för mig, men att folk allra längst fram 
är klädda och ser ut precis som jag uppmärksam-
mar jag alltid och det är lite… skrämmande. Och 
människor på de första tio raderna som har tagit av 
sig alla kläder är alltid något av en överraskning.
Vad vill du se innan du dör?

– Pyramiderna. Har aldrig varit där. 
Tror du att du kommer att se ett vitt ljus när du 
dör?

– Jag har varit nära döden många gånger och 
aldrig sett ett vitt ljus. Om det existerar eller inte har jag ingen aning om, men 
än så länge har det gäckat mig.
Vad ser du när du tittar dig själv i spegeln?

– För det mesta någon som behöver raka sig. 
Vad är det märkligaste som du har sett under en skivinspelning?

– Att i början av 90-talet få studion invaderad av en massa poliser medan 
nakna, apfulla tjejer sprang runt var definitivt en märklig syn. 
När såg du senast en riktigt cool tatuering?

– De mest upphetsande föreställer oftast monster. Häromdagen såg jag en 
riktigt grym tatuering som föreställde Jack Nicholson när han kommer ut 
genom dörren i »Shining«. 
När såg du senast en bild på dig själv som fick dig att må illa?

– Varje dag. Jag avskyr att se bilder på mig själv och undviker det, men 
tvingas ändå se dem dagligen. 

Vilken är den mest värdefulla gitarr som du har sett i verkligheten?
– Det beror på hur man ser på det. Jag har antagligen sett en svindyr gitarr 

utan att ägna den någon närmare tanke, eftersom jag inte bryr mig så mycket 
om sådant. Men när det gäller gitarrer som jag själv gillar har jag sett så 
många gamla Gibson Les Paul att jag inte ens kan räkna dem. Jag har en del 
sådana och som tur är köpte jag dem redan 1990 för 200 000 dollar styck. I 
dag ligger de på närmare en miljon dollar styck.
Vilka band skulle du helst vilja se på årets Sweden Rock Festival?

– Jag gillar verkligen Airbourne, som är ett av det mest energiska och mest 
otyglade liveband som jag har sett på väldigt länge. Rob Halford är en fantas-
tisk frontfigur och jag har alltid diggat Judas Priest. Toto vill jag verkligen, 
verkligen se för jag står deras gitarrist Steve Lukather nära och jag har inte 
sett Toto live på mer än 30 år. Den enda gången jag har sett The Darkness var 
när vi spelade tillsammans så det var inget bra perspektiv att se dem ur, så 

det skulle vara intressant att se dem ur ett annat 
perspektiv. Eftersom det är en festival vet jag inte 
om Tommy Lee kommer att göra sitt bergochdal-
banesolo, men det skulle jag vilja se på Mötley 
Crües sista turné. 
Till skillnad från Mötley Crüe, kommer man att 
kunna se en 80-årig Slash som lirar blues på barer 
eller klubbar?

– Ja, för jag är en gitarrist och det är vad jag gör 
och vem jag är. Det är en så stor del av vem jag är 
att jag inte kan föreställa mig att jag plötsligt får en 
uppenbarelse att jag inte längre vill lira. Så länge 
jag lever och andas kommer jag att spela gitarr.
När var du senast på en festival som besökare?

– Jag gick omkring ute på området när jag 
spelade på Glastonbury 2010, men som biljett-
köpare var det så länge sedan att jag inte minns. 
På 80-talet var festivaler inte alls lika populära i 
USA som i dag eller på 70-talet. De få som fanns, 
som US Festival, gick jag aldrig på. 1978 och 1979 
vet jag dock att jag gick på festivaler – en med Black 
Sabbath och Journey som dragplåster och en annan 
med Aerosmith, Cheap Trick, Van Halen och Ted 
Nugent. 

När stod du senaste ute bland publiken och tittade på en konsert?
– Jag stod direkt framför scenen under Rolling Stones konsert i Los Angeles 

2013. Vi stod dock bakom ett kravallstaket så det var inte så farligt och 
folk kunde se mig men inte komma alltför nära. Jag minns en konsert med 
Aerosmith i Las Vegas där jag verkligen stod i publiken, men det gick inte så 
bra och jag slog nästan ner en kille. Jag älskar att se ett band rakt framifrån 
till skillnad från att stå vid sidan av scenen, men oftast är det inte så lämpligt. 
Förra året såg jag Def Leppard och Kiss från mixerbordet och det var roligt. 
Vad vill du helst se under resten av året?

– Att rock’n’roll-scenen så som den ser ut i dag bland unga band, över-
producerad och kommersiell, förvandlas till något som har mer hjärta, attityd 
och upproriskhet. Den trenden kommer nog vad det lider, men just nu är 
rock’n’roll alldeles för bekväm och förutsägbar. 

MARTIN CARLSSON

Ögat
Slash

49-årige Saul »Slash« Hudson gör 
torsdagen den 4 juni sin allra första 
spelning på SRF. 

»ATT I BöRjAn AV 90-TAleT Få STudIon InVAdeRAd 
AV en mASSA polISeR medAn nAknA, ApFullA TjejeR 

SpRAng RunT VAR deFInITIVT en mäRklIg Syn«

Synstatus: »min syn är okej. jag är närsynt… eller långsynt? Vad heter det när 
man kan se bra på långt håll men har problem att se på nära håll?«
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Kan ni tänka er att bygga ett hotell i anslutning 
till festivalområdet om festivalen fortsätter att 
gå bra? 

MN: Nej, det går inte att räkna hem en sådan 
investering. Däremot finns det väldigt bra mobila 
hotellösningar, där man tillfälligt kan bygga 
upp hotellboende med hög standard. Vi tittar på 
marknaden för att se om vi i framtiden kan hitta 
någonting som är intressant.
Varför har ni inte redan implementerat detta?

MN: Transportkostnaden har varit för hög. 
Nu har det kommit en ny lösning som bygger på 
moduler i platta paket, där man kan köra fem 
stycken på en transport medan man tidigare bara 
kunde köra en. Det gör att kostnaden för detta går 
ner betydligt. Man skulle kunna bygga upp ett till-
fälligt mobilt hotellboende för kanske 500 gäster, 
bemannat med receptionsfunktioner. Man skulle 
kunna ha service där man lämnar ut frukostpåsar 
på morgonen och lägger till en rad andra typer av 
service. Vi tittar på det men det kräver en markyta 
där man kan ställa upp allt.
Ni har inget eget område som ni kan tillgå?

MN: Nej, inte i dagsläget. Men vi tittar på det. 
Det är jätteintressant. Våra gäster blir mindre och 
mindre benägna att bo i tält och hotellkapaciteten 
är helt utnyttjad i en radie av tio mil från festivalen. 
Personliga favoriter bland bokningar genom 
åren? 

MF: Om det som vi har på gång till 2016 blir av 
kan jag lätt säga att det kommer att bli min person-
liga favorit. Av tidigare bokningar… Jag gillar allt 
från AOR och 70-talshårdrock till death metal men 
gillar framför allt thrash. 2004 hade vi Exodus och 
Testament och då gästade Exodus sångare Steve 
»Zetro« Souza Testament och sjöng några gamla 
Legacydängor. Det tyckte jag var tufft. Forbiddens 
konsert 2009 tillhör också favoriterna. 

MN: Jag fick en singel med Johnny Winter 
när jag var ganska liten, utan att riktigt begripa 
vad det var för någonting. Redan tidigt skapades 
en musikrelation så det var väldigt roligt att se 
honom spela här 2009. 
Favoriter bland artister som presterat exceptio-
nellt under sin spelning? 

MF: Vi är flera här på kontoret som tycker att 
när Aerosmith spelade 2007 höjde de ribban lite. 
Det var så pass mycket proffsigare och bättre än 
någonting vi haft tidigare samt en större produk-
tion. Där och då kändes det som att hela festivalen 
tog ett kliv uppåt. Jag gillar verkligen Aerosmith så 
den konserten var grym på alla sätt och vis.

MN: Medhåll angående Aerosmith och jag vill 
gärna lyfta fram Rival Sons. Det var kul att de blev 
stora i samband med att vi hade dem här 2012.
Speciella minnen backstage eller av andra mer 
»privata« möten med artister? 

MF: Jag är personligen inte jätteintresserad 
av att träffa eller hänga med artister. Jag brukar 
morsa på turnésällskapen som kommer och kolla 
så att allt fungerar och att de är nöjda. Men jag går 
inte runt och umgås med kändisar och samlar på 
mig backstagehistorier så jag har inte så mycket att 

berätta. Möjligen då att jag och Tor Niel-
sen från Live Nation stod och snackade 
bakom Festival Stage 2013 när Kiss 
hade en fotografering med fans. När de 

var klara tyckte Tor att »vad fan, ska du 
inte träffa Kiss också?« och när jag ändå 

stod där tänkte jag att det kan jag väl göra. 
Då var jag inne och morsade på gubbarna i 

Kiss och fick ett signaturplektrum, men inte av 
Gene Simmons, Paul Stanley eller Tommy Thayer 
utan ett Eric Singer-signaturplektrum av trum-
misen Eric Singer! Sedan försökte Gene få mig att 
tro att en tjej som stod bredvid var hans syrra och 

att jag borde gå och snacka med henne för att hon 
verkade sugen. Det var rätt kul att de flamsade 
runt och var så skojfriska när de skulle stå på scen 
två minuter senare. Sedan tyckte jag att det var kul 
att 2011 träffa John Cyriis. Inte minst med tanke 
på hans historia som allmän tokstolle och att det 
hade varit så otroligt mycket meck med att få till 
Agent Steels spelning, som blev den enda som de 
gjorde då och den sista med honom på sång. Jag 
var tvungen att i en månads tid medla mellan 
honom och bandet för att konserten skulle bli av. 

När jag sedan träffade honom på festivalen var han 
faktiskt mycket vettigare än vad man skulle kunna 
tro. Det var inget snack om utomjordingar, utan 
han var bara väldigt tacksam över att vi hade orkat 
genomlida allt strul och fått spelningen att bli av.
Airbournes frontman Joel O’Keefe gillar att 
klättra långt upp på scenriggen mot scentaket. 
Det gjorde han bland annat när bandet på just 
SRF 2008 gjorde sitt allra första liveframträ-
dande i Sverige. En del festivaler har förbjudit 
honom att klättra i riggen. Hur ställer ni er till 
sådant beteende?

MF: Vi har inte något uttryckligt förbud för 
artisterna att klättra i riggarna. Däremot är det 
strikt förbjudet för all personal att klättra om de 
inte har skyddsutrustning och hjälm. Det borde ju 
rimligen gälla artisterna också, så vi får väl ta ett 
snack med Joel och tillhandahålla en hjälm.
Värsta ridern/kravlistan? 

MF: Guns N’ Roses hade 14 sidor med extremt 
finstilt text. Det var egentligen inga extremt 
konstiga eller svåra saker att fixa på ridern, utan 
det var mest att det var så otroligt mycket och så 
detaljerat. 
Funderar ni på att införa ett förbud mot dessa 
eländiga strandstolar? Om inte bör ni ta er en 
rejäl funderare på att införa stolfria zoner fram-
för scenerna. Det är värdelöst att ta sig fram mot 
scenen i mörkret när man snavar över dessa jävla 
stolar. Folk vill sitta, men då får de sitta längre 
bak och njuta av storbildsskärmarna. Inte mitt i 
klungan.

MN: Jag märker att frågeställaren är någon 
som är väldigt irriterad över detta och det kan 
jag också förstå. Alla typer av avgränsningar och 
zoner innebär dock säkerhetsproblem. Ett tryggt 
evenemang kräver fria flöden av människor så det 
är inte aktuellt att ha separata zoner för strand-
stolar. Sedan måste man förstå att många är inne 
på området väldigt länge, från lunch till sent, och 
måste ha möjlighet att sitta ned. 
Varför ingen storbildsskärm vid Sweden Stage? 
Är det en kostnadsfråga?

MF: Ja, men vi tycker samtidigt inte att det är 
riktigt motiverat. Man brukar kunna komma så 
pass nära att man ser bra, framför allt om man går 
närmre på vänster sida om man tittar mot scenen.
Varför börjar konserterna på Sweden Stage och 
Rock Stage samtidigt? Om det hade varit en 
förskjutning på låt säga 15 minuter på ena scenen 
skulle man åtminstone kunna se lite av varje 
konsert.

MF: Vi ser det som att det är bra att det blir en 
liten paus så att folk hinner förflytta sig på områ-
det, vilket det blir om konserterna på dessa scener 
börjar samtidigt. Tyvärr kan jag inte tillgodose det 
önskemålet.
Största konsertfloppen?

MF: Dragonforces första SRF-spelning 2003 
var ett riktigt jävla haveri. Jag minns inte om 
trummisen blev sjuk men han kunde i varje fall 
inte komma. De ville väldigt gärna genomföra 
spelningen ändå och tog med extremt kort 
varsel in en svensk kille som var ett stort fan av 
bandet. Han hade väl ungefär ett dygn på sig 
att repa in alla låtar. Det var det ena. Sedan var 
det något fel med hans dubbelkaggar, om det 
var fel på pedalerna eller mikrofonplaceringen 
minns jag inte, men det gjorde att trummorna 
lät rent för jävligt. I princip hördes bara dubbel-
kaggarna och han spelade fel av någon anledning. 
Dessutom hade de dåliga batterier i sina trådlösa 
system till gitarrerna så de var också av. Till följd 
av allt detta spelade gitarristerna och basisten som 
krattor och sångaren visste inte var någonstans 
han skulle komma in i låtarna. Allt havererade 

Kommer Manowar någonsin att 
spela på SRF igen?

– Det får du fråga Joey DeMaio 
om, säger Martin Forssman. Utan 
att säga för mycket har det med 
prislappen att göra. 
Hur reagerade ni när Joey DeMaio 
på Trädgår’n i Göteborg 2011 höll 
ett tal om vilka skitstövlar SRF är?

– Vi tyckte att det var ganska lågt. 
Så vitt jag vet hade han ingen annan 
anledning att hålla det talet än att 
vi inte har kunnat komma överens 
om en prislapp. Och i våra ögon är 
den prislappen helt vansinnig. 

Airbournes frontman Joel O’Keefe berättar själv om sin minst 
sagt våghalsiga klättringsritual i nästa nr av SRM.

Strandstol eller brassestol – för en del besökare har kärt barn 
många namn, för andra är de mest något som är i vägen.
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och efteråt kom de och bad så hemskt mycket om 
ursäkt. 
Varför så högt biljettpris? Vissa band kostar 
förvisso mycket men det känns ändå som att ni 
ligger lite i överkant.

MN: Om man tittar på innehållet på festivalen 
tycker jag inte att vi ligger i överkant. När Peace 
& Love var som störst tror jag att de hade 52 000 
besökare och tog 1 900 spänn för biljetten samti-
digt som de gick 15 miljoner back. Är det de eller 
vi som har fel biljettpris? Det kan man ju fråga sig. 
Vårt biljettpris är rimligt om man ser till vad man 
får i form av bredd när det gäller band, men också 
när det gäller de servicefunktioner vi har och 
omhändertagandet. Det kostar pengar och vi har 
en ganska krävande publik.
Kommer den stigande dollarkursen göra att det 
blir dyrare biljetter 2016?

MF: Det är för tidigt att svara på. Från det att 
vi gjorde de flesta artistutbetalningar 2014 till 
i dag har dollarn gått upp med 30 procent och 
det är självklart en jävla stor skillnad. En stor 
del av vår budget betalas ju i dollar. Vi höjer inte 
biljettpriserna av den anledningen i år och jag 
tror att vi ska kunna undvika att göra det även 
2016. Skulle dollarn gå upp till tolv kronor (i dag 
ligger den på strax under nio kronor) kan det bli 

svårt att hålla samma pris. Till årets festival 
höjde vi band budgeten i svenska 

kronor mätt, men på grund 
av den stigande dollarkursen 
kommer vi att överskrida budge-
ten. Men det är helt enkelt något 
vi tvingas ta.
Hur fick ni så snabbt tag på så 
många bajamajor när det var en 
stor vattenläcka förra året?

MN: Varje vår repeterar vi 
olika typer av krissituationer 
och skapar backup-planer. Vi 
har bland annat tittat på vad 
som händer om elen eller vattnet 

försvinner. Därför hade vi en klar plan för hur vi 
skulle hantera detta och visste att det fanns en 
leverantör som hade kapacitet att leverera 100 
bajamajor inom 90 minuter. Detta arbetssätt är 
en del av ett systematiskt hot- och riskarbete som 
pågår under hela året. 
Vad händer i ett sådant läge rent kostnads-
mässigt? Täcks det av en försäkring eller får ni ta 
smällen? 

MN: Det är lite olika beroende på vilken typ 
av störning som uppstår. Vi hyr festivalytan av 
Sölvesborgs kommun och där ingår det bland 
annat att vatten och avlopp ska fungera, så i detta 
fall belastade kostnaden hyresvärden.
Varför har Rockklassikerscenen i år flyttat in i 
tält?

MF: Rockklassikerscenen har i flera år varit 
en utomhusscen men vi har haft problem med 
ljudläckage från Festival Stage och Rock Stage, 
framför allt när det har varit något mer lågmält på 
Rockklassikerscenen. Vi försökte lösa det genom 
att flytta tillbaka och vinkla den scenen på olika 
sätt, men det har inte hjälpt. Därför placerar vi 
scenen i ett tält igen. Eftersom det har varit en 
foodcourt framför har vi bara haft 97 decibel på 
den scenen, men nu när den är i tältet blir det 100 
decibel.
Tidigare har det ju från festivalens sida dock 
sagts att anledningen till varför ni inte har 
kunnat ha kvar scenen i ett tält är för att ljudet 
skulle bli för högt.

MF: Det ligger en viss sanning i det. Om 
man har ett för litet tält kan man inte få upp 
PA-högtalarna tillräckligt högt, ovanför publiken. 

Då bromsas ljudet av publiken längst fram och 
volymen måste vridas upp ganska högt för att de 
längst bak ska höra någonting, samtidigt som det 
blir för högt längst fram. Tricket är att ha ett till-
räckligt stort tält, vilket vi nu har hittat, så nu kan 
vi spela på laglig ljudnivå och det kommer ändå att 
höras bra längst bak.
Varför inte en kvällsbio i Rockklassikertältet på 
kvällen tisdagen den 2 juni, när många redan är 
på plats? Och att visa till exempel »Quiet Riot – 
the movie«? 

MN: En skitbra idé. Det är helt rätt tänkt med 
någon typ av uppstart innan festivalen, vilket 
är något som vi tidigare har diskuterat internt. 
Sedan tror jag att det är svårt att göra det i just 
Rock klassikertältet, för det innebär att man måste 
släppa in publiken på området redan på tisda-
gen när det fortfarande pågår rätt omfattande 
byggnationer och förberedelser. Men man skulle 
kunna tänka sig någon annan typ av framtida 
lösning, där man kanske öppnar upp någon del av 
festivalområdet som ligger i direkt anslutning till 
staketet. 

Är det lätt för artister att kunna undan med 
mycket? Som att slå sönder en loge och bete sig 
illa eller komma med olika krav men att ni ser 
genom fingrarna för att ni inte vill riskera rela-
tioner till band och agenter? 

MF: Vi har tack och lov inte haft några inciden-
ter med sönderslagna loger. Lite relaterat till detta 
är kostnader som uppstår efter det att kontrakten 
är påskrivna. Det händer ofta att band kommer på 
att »visst ja, vi vill ha de här hotellrummen också«, 
»vi behöver de här backlineprylarna också«, »vi 
behöver en extra bildskärm« och så vidare. Som 
arrangör kan man då välja att vara snäll och 
tillmötesgående och tro att man får någon form av 
fördel i framtiden. Eller så kan man vara benhård 
med att det som vi har kommit överens om är det 
som gäller. Det är svårt att säga vad som är rätt 
eller fel här, men jag är ganska nitisk med att om 
man har gjort en överenskommelse är det den 
som ska gälla. Sedan jag tog över har vi fått många 
propåer från band och agenter om kostnader som 
de tycker att vi ska ta men som vi konsekvent har 
sagt nej till. Det kan bli ganska tjafsigt men jag 
tror inte att man får några fördelar av att vara 
snäll i dessa lägen, utan det är bara de som fiskar 
efter fördelar. 
Låt säga att Mötley Crües trummis Tommy Lee 
vill ha 300 blonda tjejer som sina gäster backst-
age, kan han då bara ta med dem in?

MF: Nej. Redan när vi skickar vårt bud speci-
ficerar vi hur många gästplatser som gäller. Den 
biten kan vi dock vara flexibla med i vissa fall när 
de gäller de allra största banden, eftersom vi är 
ganska snåla med gästlisteplatser i ursprungs-
budet. Men det gäller i så fall bara gäster den 
dag då bandet spelar. Volbeat fick till exempel in 
fler gäster när de spelade senast. De hade väldigt 
många kompisar och branschbekanta från Köpen-
hamn som de ville ha in. 
Efter det att Van Halen ställde in sin bokade 
spelning på SRF 1998, fanns det då någon som 
helst kontakt mellan SRF och Van Halen om att i 
framtiden ordna en ny spelning som »kompensa-
tion« eller lades den inställda spelningen bara till 
historieböckerna enligt Ulf Lundell-devisen »en 
inställd spelning är en spelning det också«?

MF: Nu talar jag generellt och inte om Van 
Halen. Vi förhandlar inte direkt med bandet utan 
med en agent. Att en spelning ställs in är såklart 
tråkigt, men det är ett affärsmässigt upplägg även 
nästa gång och agenten vill ha ut så mycket pengar 
som möjligt. Att någonting har ställts in har 
därför ganska liten påverkan på hur det blir nästa 
gång bandet är aktuellt för spelningar. Det är klart 
att man nämner det för agenten och bandet kan 
kanske känna att de har svikit fansen och tycka 
att »vi måste gottgöra detta«, men agenten som vi 
förhandlar med skiter blankt i det och vill bara få 
ut så mycket pengar som möjligt för den aktuella 
turnén som han bokar.
Har Van Halen varit på gång till SRF sedan 1998?

MF: Ja. 2012 bokade vi dem men de ställde sedan 
in sina planerade spelningar. Sommaren 2013 fick 
vi dem sedan bekräftade till 2014 års festival men 
innan vi gick ut med det offentligt ställde de ett 
par månader senare in igen. 
Med tanke på detta: vågar ni boka Van Halen 
igen?

MF: Det beror på förutsättningarna. Läget nu 
är att många europeiska arrangörer är skeptiska 
till att boka Van Halen igen eftersom bandet har 
ställt in ett par gånger. Konsekvensen av det är 
att det framöver blir ännu svårare för Van Halen 
att genomföra spelningar i Europa. Även om Van 
Halen själva vill komma över och spela är det 
därför inte säkert att det går.

Vilka artister har ni försökt boka 
flest gånger men misslyckats med 
att få?

– I särklass Rush tills de spelade 
2013, men det tog i alla fall tolv år 
innan vi lyckades. Van Halen så 
klart. Robert Plants agent har vi 
varit i kontakt med många gånger 
men Plant vill inte spela på hård-
rocksfestivaler så det blir nej varje 
gång, säger Martin Forssman.

Får vi någonsin se David Lee Roth och Eddie Van Halen på SRF – 
eller ens i Europa för första gången sedan 1984?
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Fick Guns N’ Roses böta ordentligt efter 
sitt försenade gig 2010? 

– Nej, säger Martin Forssman. Att det 
blev försenat var enbart Axls fel. Alla 
de andra i bandet var på plats och hade 
kunnat gå på scen i tid, men Axl anlände 
till området 15-20 minuter efter utsatt 
tid och ägnade sedan 20-25 minuter åt 
förberedelser. Det var faktiskt så att vi 
bad att betala halva gaget i efterskott 
just på grund av det hade varit problem 
tidigare under turnén, men agenten 
vägrade och krävde allt i förskott. Och 
då var det bara att bita i det sura äpplet. 
Efteråt, när det varit 45 minuter förse-
nat, hade SRF:s dåvarande promotor 
Ingolf Persson synpunkter på det till 
agenten som svarade: »Vadå? Det var 
ju bara 45 minuter!« Det var bara att 
gilla läget. Visst, vi hade kunnat tjafsa 
och kräva kompensation men det hade 
kunnat skada relationen till agenten så 
det var bara att släppa det. 
Efter den upplevelsen, är Guns N’ Roses 
inte längre aktuella för SRF i framtiden?

– Om vi skulle boka Guns N’ Roses igen 
skulle vi lägga in någon form av klausul 
om att blir det en försening kommer det 
att kosta bandet. Sedan tror jag aldrig 
att agenten skulle gå med på en sådan 
klausul så förmodligen skulle det därför 
inte bli av. 
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Sweden Rock 2015 Limited Edition heter den stora 
nyheten i Sweden Rocks dryckessortiment.

– Sweden Rock 2015 Limited Edition är vårt nya 
samarbete med Mackmyra, säger vd:n Mats Natvig. 
Det är en produkt som inte kommer att gå in i 
Systembolagets ordinarie sortiment, utan vi släp-
per 6 666 flaskor i beställningssortimentet den 
2 april. När de är slut är de slut. Denna whisky har 
först lagrats på ekfat där bourbon tidigare lagrats. 
Därefter är den lagrad på fat som en kille i Gryt-
hyttan tidigare har gjort vildhallonvin i. Sedan har 
den blandats med lite av en rökigare whisky för att 
få mer karaktär. Vi är jättenöjda med Sweden Rock 
2015 Limited Edition. Vi var i Mackmyras gruva, 
där Sandvik tidigare har haft gruvdrift, och vi såg 

unik, limiterad Sweden Rock-produkt före festiva-
len varje år.
Är de 6 666 exemplaren av Sweden Rock 2015 
Limited Edition numrerade?

– Ja, det sitter ett numrerat armband på 
flaskan, ett fiktivt festivalarmband. Vi har lagt ned 
mycket jobb på både flaskan och förpackningen, 
för att det ska kännas lite roligare. Någon som 
hade köpt vår rom The Holy Spirit Of Sweden Rock 
Rhum Gold Label på Systembolaget mejlade mig 
för en vecka sedan. Även rommen har ett sådant 
armband och denna person frågade mig om 
armbandet gäller på festivalen, vilket det ju tyvärr 
inte gör. Hade det gjort det hade det varit en 
väldigt bra affär, eftersom whiskyn eller rommen 

6 666 flaskor whisky

»deT SkA kommA en unIk, lImITeRAd Sweden Rock-
pRodukT FöRe FeSTIVAlen VARje åR«

Samarbete mellan SRF, Brands For Fans och Mackmyra på plats i whiskygruvan: Susanne Tedsjö (Mackmyra), Sari Wilholm (Brands For Fans), Yvonne Wener (Brands For Fans), Jon Bergjö (SRF), 
Sofia L Lacinai (SRF), Mats Natvig (SRF), Pär Johansson (SRF) och Angela D’Orazio (Mackmyra).

där hur de jobbade med sina produkter genom att 
hantera dem på olika fat och på olika sätt. Sedan 
var vi även på deras destilleri i Gävle. Det är impo-
nerande att se någon orka gå från att ha haft en 
vision till att bli en kvalitetstillverkare av whisky i 
Sverige. Att ha lyckats ta det så långt som de har 
gjort. Vi diskuterade ett samarbete med Mack-
myra redan för rätt många år sedan, men av olika 
anledningar och på grund av andra avtal som fanns 
hade vi inte möjlighet att göra någonting förrän 
nu. Jag tror att många av Mackmyras kunder också 
är Sweden Rock-intresserade och vice versa så båda 
varumärkena kommer att vinna på detta. Detta är 
för övrigt den första i en serie produkter som ska 
komma framöver. Tanken är att det ska komma en 
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Nog för att Whitesnake är bra men de har ju trots 
allt varit här fyra gånger på typ 15 år. Samma sak 
med Def Leppard som klockar in på tre besök 
inklusive sommaren 2015. Varför ta hit dessa 
band så ofta? Varför inte i stället satsa på band 
som aldrig eller sällan har varit här som Slip-
knot, Rammstein och Van Halen? Nightwish var 
här senast 2004.

MF: Vi har 90 band och artister i år och inklu-
sive årets upplaga har festivalen funnits i 24 år. 
Det vore omöjligt att inte köra en del repriser så 
det får man leva med. Om inte skulle vi behöva 
boka så obskyra band att få har hört talas om dem. 
Men sedan är det klart att det finns band som vi 
aldrig har bokat eller inte bokat på väldigt länge. 
Det är inte så att vi inte är medvetna om deras 
existens eller att de är populära. Men det finns 
inga stora band som faller inom konceptet som vi 
bara har glömt bort. Väldigt mycket kollar vi upp 
inför varje år men får besked att det inte fungerar 
av en eller annan anledning. Det kan vara att det 
inte har fungerat med deras turnéscheman eller 
att vi inte är överens om prislappen. 
Ni har tidigare nämnt att SRF inte kan boka så 
stora band som Iron Maiden och Metallica. Men 
ni har ju ekonomi för att boka giganter som Kiss, 
Rush, Mötley Crüe, Def Leppard, Judas Priest, 
Scorpions och Black Sabbath. Har ni funderat på 
Iron Maiden någon gång, för kan ni boka gigan-
ter likt de ovanstående borde ni säkert kunna 
boka Iron Maiden?

MF: Iron Maiden är mycket mer gigantiska än 
de andra giganterna, så det är helt olika ligor. 
Samtidigt kunde Bråvalla boka Iron Maiden 
förra året.

MF: Jag vet ungefär vad de kostar och det skulle 
inte vara rimligt för oss med vår publiksiffra. Det 
är mer än hela vår bandbudget. Vi har 33 000 besö-
kare och Iron Maiden säljer själva 55 000 biljetter 
på några timmar. Det faller på sin egen orimlighet. 
Jag vet inte hur FKP Scorpio, som driver Bråvalla, 
räknar men de har enligt allabolag.se gått över 70 
miljoner back på tre år i Sverige så de kanske inte 
är att betrakta som någon förebild på det området. 
Kiss och Black Sabbath är också jättestora band 
men säljer inte ut Friends Arena eller Ullevi och 
ligger rent ekonomiskt inom våra ramar. 
Tänkte ni ens på att fråga Gary Moore ifall han 
kunde lira en hårdrockssetlist 2001 eller utgick 
ni bara ifrån att han skulle lira sin 80-tals katalog 
exklusivt trots att han inte hade lirat de där 
låtarna på över tio år?

MF: Det ställdes inga krav. Vi visste att han inte 
spelade hårdrock och att det var en bluesturné 
men frågade honom om han kunde tänka sig att 
spela hårdrock. Men han ville inte. 
Varför försvann toaletterna till vänster om Festi-
val Stage till fjolårets festival?

MN: I utvärderingen efter festivalen 2013 
framkom det från säkerhetspersonalen att flödet 
till och från de toaletterna genom publikflödet 
gjorde att det blev onödigt stökigt i det hörnet. 
Därför tvingades vi dessvärre plocka bort dem. 
Säkerheten går alltid först. 
Har ni några drömmar om att göra något på 
festivalområdet som inte finns i dag?

MN: Jag tycker att det saknas en riktigt bra, 
schyst restaurang där man kan sitta ned och äta i 
lugn och ro. Jag skulle gärna se en stor restaurang-
etablering i vår regi eller i samarbete med någon i 
den östra delen av området. Det var också ganska 
efterfrågat, vi får ganska mycket frågor om det.
Och varför har det då inte införts?

MN: Det är en fråga om resurser och kapacitet. 
Vi har nu gjort några nyrekryteringar här inom 
organisationen och en person ska på heltid jobba 

kostar 500 spänn och det riktiga festivalarm-
bandet 2 500. 
Varför finns det ingen Sweden Rock-vodka?

– När vi har tagit fram de produkter som i dag 
finns i Systembolagets ordinarie sortimentet har 
vi tittat på Systembolagets försäljningsstatistik. 
För att en ny produkt ska kunna komma in i det 
ordinarie sortimentet måste den i beställnings-
sortimentet sälja bättre än den sämst säljande 
produkten gör i det ordinarie sortimentet. 
I vodkasortimentet är det jättestora försäljnings-
volymer och jag tror inte att vi skulle klara att nå 
upp till den lägstanivå som krävs för att komma 
in i det ordinarie sortimentet. När vi tittade på 
rommen och whiskyn var det produkter som 
krävde mycket lägre nivåer för att komma in i det 
ordinarie sortimentet. Men inför framtiden tittar 
vi både på olika sprit- och ölsorter.
Varför säljs inte Sweden Rocks egna alkohol-
produkter på Sweden Rock Festival?

– När det gäller spritprodukterna har vi inte 
starksprit ute i publikområdet och kan därför 
inte sälja rommen och whiskyn där. Däremot 
finns produkterna i baren inne på vip-området. 
Jag kan förstå att man undrar varför vi inte har 
vår egen öl inne på festivalen. Om vi ska sälja vår 
egen öl inne på festivalen måste den vara tappad 
på en PET-flaska. Det är väldigt, väldigt svårt 
att i förväg bedöma försäljningsvolymen, bland 
annat eftersom vädret har väldigt stor påverkan 
på försäljningen. Det som eventuellt blir över av 
en speciellt producerad öl på PET-flaska finns det 
sedan ingen annan avsättning för efter festivalen, 
eftersom den inte finns i Systembolagets sorti-
ment. Det gör att det är väldigt svårt att ta fram 
den produkten bara för festivalen. Tyvärr.
Det går inte heller att göra den i lägre kvantite-
ter på PET-flaska så att den åtminstone finns att 
tillgå? Eller är det inte ekonomiskt försvarbart?

– Det kanske till och med skulle kunna bli 
kontraproduktivt. Om man skulle ha ölen så att 
den finns under en begränsad period av festivalen 
skulle det kunna skapa en backlash. Folk blir miss-
nöjda och tycker att det är dåligt planerat för att 
den inte finns under hela perioden. Det är viktigt 
att betona att vi faktiskt har ett jämförelse vis 
brett ölsortiment med Sofiero, Fagerhult och 
Zeunerts. Det är mig veterligen fler sorter än vad 
något annat liknande evenemang i Sverige har. 
Många undrar varför det på festivalen inte finns 
någon IPA, som i dag blivit så poppis att dricka. 
SRF:s bryggeri Kopparbergs har ju en IPA i sitt 
sortiment.

– Det är återigen det här med PET-problemati-
ken. Ska man tappa den på PET måste det finnas 
en avsättning för den i ett annat sammanhang. 
Kopparbergs IPA finns inte som PET-produkt 
under det övriga året. Det gör att det är svårt 
med en sådan produkt. Men vi för en fortlöpande 
dialog med Kopparbergs och det som är vårt 
nuvarande ölsortiment kommer med all säkerhet 
att förändras i framtiden. 
Kommer ni att kunna hålla länsstyrelsen 
stången och i längden fortsätta få ha hela 
festival området klassat som serveringsområde? 
Det var ju staten som frågade det inför årets 
festival.

– Det är jag övertygad om att vi kan. Vi har en 
väldigt bra dialog med länsstyrelsen och alkohol-
handläggaren. Alkohollagen är i grund och botten 
en skyddslagstiftning, som syftar till att folk inte 
ska komma till skada när man dricker alkohol. Att 
begränsa festivalytan i olika zoner eller avgräns-
ningar är ett hot mot personsäkerheten och 
det tror jag att alla som är inblandade i den här 
diskussionen förstår väldigt väl.

med det vi kallar »food and beverage«. Det finns 
en tanke om ett sådant projekt framöver, så 2016 
kanske.
Lägger ni bud på bondens campingmark varje år 
eller har ni gett upp?

MN: Nej, vi lägger inte bud på bondens camping 
varje år. Sedan finns det många bönder, men jag 
förstår vilken bonde som åsyftas. 
Har ni gjort det?

MN: Nej. Det har förekommit diskussioner, 
men inte konkreta bud.
Men de diskussionerna är nedlagda?

MN: Ja, för närvarande pågår inga diskussioner.
Vilka nyheter kan SRF erbjuda i år?

MN: På asfaltsplattan utanför festivalområdet 
kommer det att finnas ett fullskaligt apotek 
med möjlighet att hantera receptbelagd medi-
cin. Det sker en förbättring av den taxikö som 
fanns förra året, i de bilar som var ackrediterade 
och godkända av oss och som körde till fasta, 
godkända priser. Det blir helt nya toaletter på det 
stora toalettområdet, fritt wifi för alla besökare på 
alla ytor och uppgraderat programblad som ingår 
i biljetten. Och det blir ytterligare aktörer på den 
östra delen av festivalområdet, där vi har som mål 
att ytan ska kännas som en mässa. Vi har några 
nya fordonspartners som gör schysta fordonsut-
ställningar och 4Sound utökar sin musikmässa, en 
aktivitet som har varit jättebra.
Hur är det med grannarna? Det har stått i 
tidningarna om två grannar som vill att scenerna 
ska flyttas, men det framgår inte vilka scener de 
syftar på.

MN: Nej, det är ju fantastiskt att man kan 
driva ett evenemang med så pass stor påverkan på 
kringområdena och ändå bara ha två stycken som 
klagar. Jag ser väl det snarare som en framgång än 
ett misslyckande.
Vilka scener kräver de ska flyttas?

MN: Det senaste jag såg från dem är att de har 
synpunkter på ljudvolymen generellt på hela områ-
det, så de har lämnat in ett krav om 97 decibel på 
hela festivalytan. Sedan är det så att de som har 
framfört de här synpunkterna inte är bofasta utan 
två enskilda sommarstugeägare som bor i stugbyn 
öster om festivalområdet. Jag förmodar att det är 
4Sound-scenen och Rockklassikerscenen som de 
då framför allt har synpunkter på. 
Hur är kontakten annars med närboende och 
markägare?

MN: Vi har en fortlöpande dialog med alla 
aktörer som påverkas av evenemanget. Vi bjuder 
in hela stugbyn till ett informationsmöte varje 
vår. Däremellan har vi fortlöpande dialog med 
deras styrelse. Vi har samma typ av dialog med 
den bofasta befolkningen i Norje by. De allra, allra 
flesta är väldigt positiva till evenemanget. Byn och 
området lever upp och i vissa fall har man möjlig-
het att tjäna en slant. Man hyr ut rum, camping 
eller parkeringsplats. Att det finns intäkter som 
spiller över på de kringboende gör också att accep-
tansen för SRF ökar. Det är faktiskt så att det vi 
gör har väldigt stor påverkan på hela kommunen. 
Hur många band är redan klara till 2016 års festi-
val? 

MF: Faktiskt inget, men vi har pratat med 
många band eller agenter och vet att de är tillgäng-
liga. 
Kommer det på årets SRF att presenteras några 
band till nästa års festival?

MF: Nej. Vi tyckte att det blev så bra när vi i 
höstas utannonserade de första banden på Rock-
båten, som vi gör tillsammans med Rockklassiker, 
att planen är att göra likadant i år. Vi hoppas däre-
mot kunna gå ut med band till höstens Rockbåten 
före årets festival. n
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