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nyheter

Kompisarna som tävlar i Idol
Hägerstensborna Olle och Molly har känt varandra sedan barnsben.
De kommer båda från
Hägersten och har gått i
samma klass i sex år.
Nu tävlar Molly
Pettersson Hammar
och Olle Hammar tillsammans i Idol.
– Det känns lite konstigt att vi konkurrerar
med varandra, säger
Olle.
Molly Pettersson Hammar tvekade länge och funderade på om
Idol verkligen var något för henne.
Att tävla i musik tycker hon känns
märkligt. Men när hon väl bestämde sig för att söka till tv-programmet såg hon till att få med sig
kompisen Olle Hammar.
I sex år, fram tills de slutade
nian i våras, gick de i samma klass
i Adolf Fredriks musikklasser
i Vasastan.
– Vi lärde känna varandra
i fyran och har börjat umgås mer
och mer allt eftersom. Det känns
jättebra att ha med någon här som
verkligen känner en, säger Olle.
– Det ger en trygghet, fortsätter
Molly.
De sitter i en soffa på ett hotell Molly Pettersson Hammar och Olle Hammar delar inte bara efternamnet. De har mycket gemensamt. ”Vi är som halvsyskon”, skämtar Olle.  Foto: Isabel Svensson
i centrala Stockholm där alla deltagarna i Idol bor under tävlingen.
Hemma för båda är annars från Enskede, som fick lämna proet olika saker. Jag hoppas hitta det
Hägersten och att ha nära hem ser grammet.
som verkligen är min stil, säger
w Söderortsborna om varandra
de som en stor för– De känns som
Molly.
del.
att de som åker ut
w Molly om Olle: ”Han är glad och w Olle om Molly: ”Hon är en
– Jag kan åka hem
ändå är med oss.
Till och med efternamnet Hamunderbar och vacker person. Jag
sprallig, men har också en djup,
och träffa min familj
Vi har otroligt bra
mar delar hon med sin tidigare
vänder mig till henne om jag
psykologisk sida. Han är bra att
och jag har kvar alla
sammanhållning i
klasskompis.
behöver ha någon att prata med.
prata med. Sedan är han också
mina saker där, det
gruppen, vi är sjukt
– Vi är som halvsyskon, skämtar
Hon är pratbar (skratt)”.
väldigt, väldigt snäll”.
är skönt. Jag ser det
tajta redan, säger
Olle.
inte alls som att jag
Molly.
När temat i fredags var svensk
har flyttat hemifrån,
En del av promusik fanns ytterligare några gejag är ju bara 15 år
grammet är ock- ge upp mitt hår så går det liksom ker har musikintresset alltid fun- mensamma nämnare.
Molly Pettersson så att Idoljuryn på
och det här är tillfälinte att ta åt sig. Det måste handla nits där för Molly. Även Olle har
Båda framförde låtar av sångerHammar bästa sändningstid
ligt, säger Molly Petom något man kan utveckla, säger sjungit sedan han var liten.
skan Veronica Maggio – och båda
tersson Hammar.
framför sina mer Olle och får medhåll av Molly:
gick vidare.
eller mindre konstruktiva syn– När Alexander Bard säger att Nu hoppas de att Idol ska vara
Till deras nya  vardag hör att en punkter på deltagarnas framträ- ”nu kom kurvorna fram” så är det starten på fortsatta karriärer inom
l Janna Roosch Haraldsson
person varje vecka röstas ut. I för- danden.
ju en rätt bisarr grej. Det hela är musik.
sta fredagsfinalen var det en an– Kritik är bra när det går att ganska utseendefixerat, tyvärr.
– Jag gillar soul och jazz, men janna.roosch@mitti.se
nan söderortsbo, Roshana Hoss göra något av den. Tar Laila BagMed föräldrar som är jazzmusi- det är bra att vi får prova på myck- tel 550 551 30

”Vi har otroligt
bra sammanhållning i gruppen, vi är sjukt
tajta redan.”
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GÄLLER BÅGARNA VID KÖP AV KOMPLETTA GLASÖGON. GLAS FINNS FRÅN 500 KR. GÄLLER TOM 13/11. GÅR EJ ATT KOMBINERA MED ANDRA ERBJUDANDEN.

Farsta Centrum Hammarby Allé 107 Haninge Centrum Högdalens Centrum Märsta Centrum Forum Nacka Skärholmens Centrum Solna, Centralvägen 21 Sundbyberg, Brunnsgatan 4 Södertälje, Kringlan
Täby Centrum Väsby Centrum Vällingby Centrum City: Drottningg 92–94 Drottningg 33 S:t Eriksgatan 24 Götgatan 26 Götgatan 83 Slöjdgatan 4 S:t Eriksplan 7 Passagen, Regeringsgatan 42 www.synoptik.se

