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Trots det gråa och regniga vädret bjöd gårdagen på säsongens kanske elegantaste
Allsång på Skansen med bland andra smokingklädde Zarah Leander-tolkaren Mattias
Enn, Eldkvarn, Svante Thuresson, Markoolio och Sofia Karlsson. Foto: Scanpix

Allsångspanelen
Var detta säsongens
gubbigaste program?
Michael Karlsson– Nej, det

tycker jag inte, förra gången
var det ju ännu fler gubbar.
Nu var ju Markoolio och Sofia
här och de är ju yngre.
Mattias Enn är inte så gammal
han heller.
Patrik Norgren– Jag får nog

svara ja, även om det var rätt
gubbigt förra gången också.
Jag vet inte vad det är frågan
om, var är alla tjejerna? Men
jättekul att Sofia Karlsson var
med.
SivLindberg– Det tycker jag

faktiskt, de måste blanda
artisterna lite bättre. I
programmet tidigare var det
också bara gubbar. Det måste
in tjejer också. Men artisterna
i sig var bra.
Zarah Leandertolkaren Mattias Enn uppträdde i smoking och hatt.

Är det bra med lite mer elegans i programmet, eller förstör det
folkligheten?
Michael Karlsson
– Lite elegans kan man ha men man ska ha det folkliga också. Med Mattias

funkade det skitbra, hans framträdande var kanon.
Patrik Norgren
– Absolut inte, det var vädigt trevligt. Vi träffade honom redan i går kväll,

han var genomtrevlig och verkligen elegant. En fantastiskt underbar
människa också.
SivLindberg
– Jag tycker verkligen att man kan ha in mer elegans. I och med att han

sjöng Zarah Leander och Karl Gerhard så passade det ju bra, det var
nästan lite föredömligt. Jag skulle gärna vilja att man tog in mer kavalkader
eller kupletter.

Hur påverkar regnet allsången?
Michael Karlsson
– Inte så jättemycket, de flesta hade regnponcho och sånt. Men det är

klart, lite påverkan har det ju alltid. När det är soligt är det lite bättre
stämning.
Patrik Norgren
– Inte så mycket, det kom ju bara ett par skurar. Det regnade visserligen

på eftermiddagen så att genrepen fick flyttas fram men annars gjorde det
ingenting. Det påverkade inte humöret i alla fall.
SivLindberg
– Vi hade bara roligt åt alltihopa, man fick sätta på och ta av sig

regnkläderna hela tiden eftersom man inte visste om det skulle börja regna
eller inte. Det blev rolig stämning av det.

17 juli 2007
Eldkvarn stämmer upp i "Allsång på

Skansen"

10 juli 2007
Salem Al Fakir syns överallt

3 juli 2007
Nervösa nykomlingar och vana 

veteraner i "Allsången"

27 juni 2007
Bombhot stoppade inte festen
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Här är Citys Allsångspanel!

26 juni 2007
"Det kommer att bli en oförglömlig

kväll"

Av Caroline Hainer


