Årets kometer om årets
stjärnor

Herman, Alexandra, Emilia och Petter synar
succéerna, flopparna och allt vi snackade om
Emilia, Petter, Alexandra och Herman har gått från att vara
totalt okända till det totala genombrottet under 1998.
Aftonbladet samlade dem för att gå igenom det gångna året.
Här berättar de vad de tycker om sina egna framgångar och om
1998 års stora samtalsämnen.
Vad har varit positivt och
negativt med era genombrott i år?
Herman: Ja, först, mitt
genombrott är ju lite... som mig
själv då, eller? Jag är ju ingen
konstnär eller så.
Petter: Det är klart att du har
gjort ett genombrott, du har ju
gjort succé för fan.
H: Jag har ju inte gjort någon
skiva eller så.
P: Jag säger som han, jag har
varit mig själv också. Jag tycker
man lämnar ut sig ganska mycket i
musik också.
Emlilia: Jag har inte märkt så
mycket dåliga saker, vi pratar om
3–4 månader. Det enda som skulle
kunna vara negativt är, nu när det
mörkt och så, att man blir trött.
P: Jag var väl inte beredd på

Alexandra
Killar ringer
och säger att
de är kära i mig
Namn: Alexandra Dahlström.
Ålder: 14.
Bor: I Alvik utanför
Stockholm.
Familj: Mamma, pappa och
lillebror.
Aktuell: Spelar Elin i
”Fucking Åmål”, årets mest
firade svenska film.

Emilia
Jag grät faktiskt

allt jobb och slit och så där. Det
är väl det som är negativt, men
samtidigt så tycker jag det roliga
överväger.
Alexandra: Det ringer typ
jobbiga killar till mig och säger
”Hej, jag är kär i dig”. ”Jaha,
okej, visst.”
P: Det är väl kul.
A: Det är negativt. Jag fick ett
mail av en kille som skrev: ”Hej,
jag ska ta självmord för att jag
är kär i dig.” Jag bara, men du
gör inte det, det låter inte som
en så bra idé. ”Först trodde jag
bara att det var rollfiguren, men
sen så såg jag dig och då insåg
jag att det var dig jag älskade.”
Jag tyckte ”Ja eller hur, du
känner ju mig så bra”.
H: Folk studsar på en på gatan
och så, det är ju lite segt.
Vad tycker ni om Hjalle och
Heavy?
A: Å nej.
H: Jag träffade dem i går
faktiskt.
P: Jag vet inte ens vilka det är
riktigt.
E: Jag tycker de är ganska
trevliga i tv-rutan. Jag blir glad
när jag ser dem.
H: De är väl hårdrockare, antar
jag?
E: Är det hårdrock på svenska?
H: Jag vet inte, jag har inte
hört dem.
P: Det är väl lite farligt att
säga att det är hårdrock? Jag tror
fan inte att det är det. Det är
väl en skämtgrej?
A: Jag har nog ganska mycket
fördomar om dem, jag har inte
riktigt lyssnat på dem. De är
säkert bra människor, fast jag
tycker illa om dem.
Jonas Åkerlund?

inte när jag såg Titanic
Namn: Emilia Rydberg.
Ålder: 20.
Bor: På Söder i Stockholm.
Familj: Mamma, pappa och två
syskon.
Aktuell: Har fått sitt
genombrott med låten ”Big,
big world” på listor i
Sverige och Europa.

Petter
Jag är fetlack för
att jag inte fick
spela på Europride
Namn: Petter.
Ålder: 24.
Bor: På Söder i Stockholm.
Familj: Mamma, pappa och två
syskon.
Aktuell: Sedan debutplattan
i år, ”Mitt sjätte sinne”,
är han Sveriges egen
hiphopstjärna.

Herman
Folk studsar på en
på stan, det är segt
Namn: Herman Nikolic.
Ålder: 22.
Bor: ”I min ryggsäck just
nu, jag har ingenstans att
bo.”
Familj: Mamma, pappa och fem
syskon.
Aktuell: Blev tittarfavorit
i ”Robinson”.
Ronny Olovsson, t f
nöjeschef: 1998 var året när

A: Jag var på samma fest som han de klev in i ditt liv.
nån gång. Jag vet inte om jag
tyckte att han verkade så trevlig,
fast jag känner ju inte honom. Men
han var ganska så här ”Åh, vad bra
jag är”.
H: Ja, men han är ju det.
P: Ja, han gör ju bra grejer.
A: Nä, han är ganska
överskattad. Jag tyckte inte att
Madonna-videon var så fantastisk.
P: Mitt problem med ”Ray of
light” var att jag inte tyckte
låten var så bra. Däremot tycker
jag att hans Cardigans-video var
riktigt bra.
A: Man ser ju den här
tatueringen på Nina som är
avsmetad.
P: Det har ju inte nånting med
saken att göra egentligen.
H: Det är ju bara ballt.
Tv-programmet ”Silikon”?
A: Å, fy fan.
E: Jag har varit med, jag tycker
att det är ett jättebra program.
A: De ville ha med mig också där
nån gång, men jag sa nej.
P: Jag knäckte de där två
brudarna. De skulle sitta och
fråga en massa pinsamma saker i
örat på mig. De hade plakat som de
hade en massa pinsamma frågor på,
jag såg att det var riktigt
jobbiga grejer. Men de gick aldrig
in på det.
H: Varför gjorde de inte det då?
P: De vågade kanske inte.
A: Jag hatar det där programmet.
Det är så där ZTV-feministiskt.
”Vi ska låta killarna slicka våra
fotsulor.” Sen är det ändå ”Fast
det här är de tio bästa
cellulitkrämerna”. Åh, det är så
fel.
Stig Larsson, ”Alla män tänder på
13-åringar”?

A: Han är så rolig för att han
är så äcklig.
P: Det är han ”fittstim”, eller
hur? Nä, Stig Malm är det.
H: Vem är han? Är det han som
var på Silikon nu sist? Det såg
jag, de var ju riktigt arga på
honom.
A: Jag tror att han är medveten
om att han provocerar, jag hoppas
i alla fall att han inte är så på
riktigt.
P: Det är klart att han medveten
om det, det är väl det han vill.
Marilyn Manson?
A: För kommersiella nu, men han
är ganska bra.
E: Jag tycker att han är ganska
obehaglig och läskig, faktiskt.
Han skär sig och han spottar
tydligen på publiken.
H: Du gör inte det?
E: Nä, jag försöker att inte
göra det.
P: Iggy Pop, han kissar på
publiken. Det är rätt mäktigt
också.
E: Det är väl mera hela
uppträdandet...
A: Vem var det som sög av sin
basist? Var inte det Marilyn
Manson?
E: Bara hans namn räcker ju för
att sälja skivor. Så han är ju en
otrolig businessman.
Clinton-affären?
A: Gud, va löjligt.
P: Det tycker jag också. Jag
tycker att han får göra som han
vill med sina kvinnoaffärer. Det
de reagerar på är att han ljuger.
A: Men det är ju inte det de
reagerar på ens. De tycker ju att
han är omoralisk och otrogen.
H: Ärligt talat skiter jag i vad
som händer i USA, det är ett
pissland.

P: Det är den där amerikanska
dubbelmoralen som spelar in.
E: Det är väldigt amerikanskt,
att hänga ut nån så där.
P: Eller hur? Det är så tokamerikanskt.
Systrarna Graaf?
A: (Lång suck) Jag har fått
tusen frågor om dem och så ska man
tycka att det är så hemskt,
eller...
H: Jag är väldigt besviken på
att hon förminskade sina bröst.
A: Jag tycker inte så mycket om
dem, jag bryr mig inte så mycket.
Jag tror inte att folk tar dem på
så stort allvar, jag hoppas inte
det i alla fall.
P: Låt dem vara, respektera dem
och låt dem försöka göra sin grej.
Sluta tjafsa om allt annat.
E: Det är gulliga tjejer, de gör
gladpop.
P: Folk snackar så jävla mycket
om vad de har gjort innan, men
skit samma.
Filmen ”Titanic”?
P: Jag har inte sett den, man
vet ju att den sjunker på slutet
så det är ju inget kul att se den.
E: Jag har den till och med på
video. Jag tycker att det var en
bra film.
A: Leonardo Dicaprio är
överskattad.
E: Jag grät faktiskt inte när
jag såg den. Men det var ju värsta
hysterin när den kom ut, det är
verkligen 1998.
P: Det är ju en typisk sån där
amerikansk film som kommer igen om
fyra år; ”Titanic III – nu flyter
den igen.”
E (till Alexandra) : ”Fucking
Åmål II”.
A: Nä, gud vad det inte skulle

funka.
H: Jag ska göra en film som
heter ”Jävla Huskvarna”, jag måste
bara skriva manus först.
Valet?
E: Jag röstade för första
gången.
P: Jag tyckte att det var
skamligt på det sättet att folk
inte gick och röstade för att de
tyckte det var så dåligt. Då måste
de ju gå och rösta blankt, det
fattar ju vem som helst. Det finns
folk som dör i andra länder för
det.
A: Ja, demokrati är asviktigt.
H: Ja, jag har inte röstat.
A: Inte ens blankt? Varför inte
det?
H: Nej, varför skulle jag göra
det?
A: För att ha kvar demokratin.
H: Vilken demokrati? Jag är inte
intresserad av det, jag har varit
väldigt insatt, men...
A: Var det för länge sen?
H: Mmm. De flesta människor blir
på ett visst sätt när de får makt,
så jag tror kanske inte att
demokratin spelar någon roll.
P: Alla som får pengar blir
kapitalister till slut.
Europride-98 i Stockholm?
P: Bög-grejen?
A: Jag hade lite ångest för jag
och min kompis var på mitt land
och ville in till stan.
E: Jag bor precis där allting
skedde. Det var en häftig känsla
för hela Hornsgatan blev som
förbytt.
P: Jag är fetlack för att jag
inte fick spela där. Jag frågade
inte ens, men jag hade velat bli
tillfrågad. Det hade varit hur
mäktigt som helst. Det är klart
att de ska ha en bögfestival.

H: Jag är bonne, så jag vet
inget om det där.
Lars Molin, som fick en Emmy?
H: Vem är det?
A: Han har gjort tv-serier. Vad
heter den, Svarta änkan? Jag har
inte sett den, bara hört om det.
P: Jag känner mig extremt dum
och obildad nu bara för att jag
inte vet vem det är.
E: Då är vi två stycken.
H: Jag tänker på han Norén, det
är nån helt annan.
Anna Maria Lindgren

