
1999 blev SRF den festival den är i dag. Men 
innan dess slutgiltiga form, hade du dragit i gång 
under annat namn och plats redan 1992.

– På 80-talet var jag och polarna över till 
Danmark för att gå på festivaler, säger Ingolf 
Persson som var SRF:s festivalgeneral fram till 
och med 2012. Det fanns ju ingen festival i Sverige 
som motsvarade vad vi ville se. Hultsfredsfestiva-
len och Dalarock var väl bra på sitt, men det var 
kanske ingenting som gjorde mig mätt. På den 
tiden jobbade jag i en skivbutik och sålde rikligt 
med hårdrocksplattor i närområdet. Tack vare det 
visste jag att det fanns ett underlag för den musik 
som jag själv gillade. Visst fanns det genast ett 
intresse, någonting annat kan man inte säga, och 
jag startade Sommarfestivalen i Olofström.
1995 bokades det första riktigt tunga hårdrocks-
bandet till festivalen, Black Sabbath. En bokning 
som pressen inte alls förstod och snart kallades 
Karlshamnsfestivalen – som den nu hette – en 
gubbrockfestival.

– Jag var aldrig en favorit hos journalisterna, det 
kan jag då säga. Jag sa vad jag tyckte och bokade 
efter eget tycke och smak, helt utan att bry mig 
om vad som var hett eller trendigt. Det kunde inte 
förståsigpåarna fatta. »Du måste boka hetare och 
trendigare band!« hette det. Jag struntade helt och 
hållet i det.
Den första riktigt stora förändringen kom först 
1999.

– Precis, det var då vi släppte in hårdare metal 
på allvar. Vi bokade Manowar och Motörhead. 

De var ingenting annat än en succé. Det lockade 
till sig hårdrockspubliken på allvar och vi fick en 
»mun till mun«-spridning. Det är den viktigaste 
av dem alla, för då är det verkligen en person som 
säger någonting till en annan och inte en reklam-
text.
Samma år lirade David Lee Roth hos er, prima-
donnornas primadonna. Hur var det egentligen 
att ha honom där?

– Mycket arbete, det kan ingen av oss sticka 
under stol med. Killen ville ju till exempel ha en 
massa blondiner väntande i logen efter giget. 
En sådan grej kan man inte bara arrangera ihop 
i Sverige. En kollega beskrev det hela som att 
David förväntade sig att få samma kungliga 
mottagande som den amerikanska presidenten 
skulle ha fått. Men jag förstår dem för att de 
försöker. Hade jag varit rockstjärna hade jag gjort 
samma sak. Klart att man vill ha en tub Kalles 
Kaviar, även om man befinner sig på andra sidan 
jorden.
2001 inledde ni ett samarbete med Bright Eyes 
Magazine och Sweden Rock Magazine var fött. 
Året därpå var det första året ni gick plus på 
festivalen. Kan man tillskriva samarbetet den 
framgången?

– Vi gick faktiskt plus 1996 också, även om 
det var marginellt. Men absolut. Jag hade haft 
tankarna på en tidning redan 1999, så Bright Eyes 
kom verkligen som på beställning. Tack vare den 
kunde vi bygga upp en förväntan och nå ut till vår 
växande publik på ett helt annat sätt. Det fanns 
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Ningenting då som motsvarade de sociala medierna 

som vi har nu och tidningen blev en viktig del i 
bygget.
2003 kom ett återförenat Twisted Sister för att 
headlina en av dagarna. I år kommer samma 
band för att göra sin sista spelning någonsin på 
svensk mark. Hur har det varit att jobba med 
dem?

– Fantastiskt. Twisted Sister är ett band som 
verkligen ger allt för att allting ska vara precis 
så perfekt som det bara kan bli. Dee Snider är en 
sådan person som vill att alla ska vara nöjda och 
det tycker jag att Twisted Sister har lyckats med 
genom alla år.
Det är en lyckad headliner, på tal om den raka 
motsatsen – Poison 2008.

– Ja, det var ingen hit. Allting var klart, så väl 
band som scen, och ändå kliver de på 20 minuter 
för sent bara för att. De hade bestämt det innan. 
Vi sa åt dem flera gånger att publiken börjar 
droppa av, men det var för döva öron. När samma 
sak hände med Guns N’ Roses 2010 införde vi ett 
bötessystem om man kliver på för sent.
Vad tycker du om årets bokningar, håller Koncep-
tet fortfarande?

– Absolut! Med tanke på hur många banden 
är på festivalen nuförtiden ser jag inga problem 
med att det smyger in modernare band också. Nu 
hoppas jag bara att Queen kommer att leverera 
precis den spelning som så många av oss hoppas 
på.

JANNE MATTSSON

»Jag var aldrig en favorit 
hos journalisterna«

Även om såväl plats, namn som inriktning har skiftat har stommen ändå 
varit densamma. SRM tar sig ett snack med festivalens grundare Ingolf Persson för att 

se om Konceptet fortfarande är intakt.
– Jag sa vad jag tyckte och bokade efter eget tycke och smak.

Gitarristen Jay Jay French, trummisen AJ Pero (1959-2015), sångaren Dee Snider, Ingolf Persson, gitarristen 
Eddie Ojeda och basisten Mark »Animal« Mendoza 2003. Alla utom en är medlemmar av Twisted Sister.
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