Brolle laddar upp inför hösten:

Jag har
alltid jagat
och fiskat
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Brolle gjorde
succé i musikalen
om Buddy Holly.
FOTO : WESTIN PROMOTION
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dag har Brolle sin bas i Stockholm men så fort han får en
ledig stund i sitt intensiva
artistliv reser han norrut. Han
har ett hus i Skellefteå men när
hösten kommer åker han alltid
upp till föräldrahemmet i Inbyn
utanför Boden. De som har följt
hans karriär har hört honom
sjunga om byn i sånger som Världens hörn och Det är hon. En del
av hans hjärta ﬁ nns fortfarande

ﬁ nns i skogarna där han växte på morgonen började Kirre med att
skälla på en orre.
upp.
– Den sköt vi. Vilken start! Tänk
– Ja, här har jag så många ﬁ na
att ta ut hunden första gången och
minnen, säger han.
Den här septemberdagen slösar han sedan skäller på en fågel som
solen med värme och den vackra man får skjuta, säger Brolle.
Det hade kunnat bli ännu mer
hösten klär hela Inbyn i gyllenden
jakten.
gult. Pappa Kjell Vallmark har
–
Ja,
Kirre stötte upp en ﬁ n tjäprecis gjort upp eld i utegrillen
och satt på en kaffepanna. Den dertupp som han sedan skällde på.
Men min kompis blev
här helgen väntar
nog tagen av stunden
w5ÊOLBUUUBVU
älgjakt med byns
han missade båda
jägare.
IVOEFOGÚSTUB för
skotten, säger han.
– Det är andra
HÌOHFOPDIIBO
gången som jag är
(JMMBSmTLF
med och jagar älg. TFEBOTLÊMMFSQÌ Efter snart tio år i
Däremot har jag FOGÌHFMTPNNBO Stockholm och en
jagat mycket fågel.
rad framgångar rör
GÌSTLKVUBw
Hunden Kirre och
han sig hemtamt i
jag jagar mycket tillsammans, huvudstadens uteliv. Men det ﬁ nns
säger Brolle och blickar bort mot ett annat uteliv som han värderar
högre.
den 13-åriga ﬁ nnspetsen.
– Jag har alltid jagat och ﬁskat.
Sitt bästa jaktminne har han
från tiden när Kirre bara var ett år. När man bodde så här var det en
Brolle sov över i en skogskoja och naturligt att vara ute och ta vara på

Brolle startar pappa Kjell Vallmarks fyrhjuling. Sedan bär det av till
älgpasset ett par kilometer bort.
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Vill sätta upp
egen krogshow
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det naturen ger. Jag och Kirre tog
ofta bössan och gick ut i skogen. Det
var tyst och sprang man på någon
fågel var det bara pricken över i.
Själva grejen var att vara ute.
En bit bort står en fyrhjuling.
Pappa Kjell berättar att sonen ﬁck
sin första minicrossmotorcykel
när han var fyra år. Under de tidiga tonåren var det några ﬂickor i
grannbyn som lockade och då var
det fyrhjulingen som var transportmedlet.
– Minns du att du nötte upp
fyra däck bara genom att köra till
Hundsjö, säger pappa Kjell.
Brolle minns.
– Man åkte hela tiden på helspänn, rädd att någon polis skulle
upptäcka en. Men det gick bra och
nu är det väl preskriberat. När
man bodde så här i en liten by ﬁck
man nog mer frihet, säger Brolle.
Drömmen om att ha naturen som
arbetsplats gjorde att han valde att
gå Naturbruksgymnasiet i Kalix.

■ /BNOKjell Junior Vallmark,
artistnamn Brolle.
■ ¯MEFS 28 år.
■ 'BNJMK Flickvän.
■ 'ÚEE Inbyn i Bodens kommun.
■ #PS Hus i Skellefteå och
lägenhet i Stockholm.
■ ,BSSJÊSUpptäcktes i Kanal
5:s talangjakt Popstars 2001
och släppte därefter singeln
Playing with fire. 2002 blev han
utsedd till ”Årets norrbottning”
för att ha satt hemkommunen
på kartan. Sedan dess har han
bland annat släppt fyra album,
deltagit i TV-programmet
Körslaget där han kom tvåa och
gjort succé som Buddy Holly
i musikalen The Buddy Holly
show på Göta Lejon i Stockholm.

Älgtornet är perfekt och nu återstår bara en inskjutning av geväret.

#SPMMFGÚSLOJQQBS
IÚTUFONFEKBLU
■ "LUVFMM På turné med Ladies
Night. Parallellt med det spelar
han in en ny platta. Sedan väntar
julkonserter.
■'SBNUJETQMBOFS Att sätta
upp en egen krogshow.

Han berättar om bra lärare och ﬁ n
ansiktet att mamma ﬁck sminka
sammanhållning. Men den tiden
mig, säger han.
skulle samtidigt bli den värsta i
De själsliga såren var mer svårläkta.
hans liv. Han förlorade två av sina
bästa vänner. En av dem försvann
– Jag kunde inte sova. Varje
spårlöst efter en utekväll och hittagång jag hörde en bil som stannade
des långt senare drunknad i älven.
utanför vaknade jag med ångest.
Jag ﬁck sova hos vänner och till
Och själv misshandlades han svårt
av några som mitt i natten slet upp
sist gick det bättre, säger han.
dörren till hans hem.
Såren från den fruktansvärda
– De kom in när jag låg och sov
kvällen sitter ändå djupt i honom.
och sparkade mig
– De lär nog aldrig förmedvetslös. De w7BSKFHÌOHKBH svinna helt.
lämnade mig när
IÚSEFFOCJM
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de trodde att de
TPNTUBOOBEF
hade dödat mig,
Brolle tar fyrhjusäger han.
VUBOGÚSWBLOBEF lingen för att reka inför
Men han överdags älgjakt. I en
KBHNFEÌOHFTUw nästa
skogsglänta har Kjell
levde.
– När jag vakrest ett stort älgtorn.
nade och såg mig själv i spegeln
Uppe i tornet kollar Brolle skjutkunde jag inte känna igen mig själv.
gatorna. Med sin andra hund, samMan kunde inte se att jag hade en
ojeden Akilles – som till allas förnäsa. När såren läkt ihop hjälpligt
våning klättrar uppför stegen till
och det var dags för mig att börja om
tornet – och geväret i knäet låter
i skolan var jag fortfarande så blå i
han blicken färdas över skogarna

■ 7BSNFEJ utlottningen av
biljetter till showen Ladies Night.
Fem personer vinner vardera två
biljetter à 395 kronor styck. Du
väljer mellan 4LFMMFGUFÌ 
½SOTLÚMETWJLPDI
+ÚOLÚQJOH Skriv några
rader på ett vykort om varför just
du ska vinna biljetter. Skicka det
till: w-BEJFT
/JHIUw -BOE 

4UPDLIPMN .
senast den
1 oktober.
Glöm inte
namn, adress,
telefonnummer och vald
showort.

där han lekte
som barn.
– Det är så otroligt skönt att få
komma hem. Det var här allting
började.
Under våren utsågs han av tidningen Vecko-Revyn till Sveriges
sexigaste man. Brolle toppade
listan och slog både Zlatan Ibrahimovic och Fredrik Ljungberg.
– Det var kul. Men för två eller
tre år sedan var jag med på en lista
i en liknande tidning över Sveriges
sämst klädda män och jag kom väl
tvåa eller trea där så jag tar det där
med ett kilo salt.
Nu debuterar han i showen Ladies Night. 17 september–20 november turnerar han med Andreas
Johnsson, Måns Möller och Martin
Stenmarck och besöker 20 svenska
städer.
– Jag kör bland annat nya singeln Anything She Wants i showen
och det är ett grymt band med blås
■
och allt. Det är världsklass.
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