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Hjärtat i

HALSGROPEN
TEXT: EBBA HARDESTAM FOTO: NICLAS ANDERSSON

Peter står högst upp på en fjälltopp. Sommarvärmen 
skiner i ansiktet och han ska kasta sig utför en backe 

med stenar och stup på flera meter. På en cykel. 
– Man är ju sjukt nervös, men det farligaste när man 
ska testa nåt nytt är att tveka. Antingen gör man det 
inte överhuvudtaget, eller så kör man 100%. Något 

mittemellan finns inte för då går det alltid fel.
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PETER VÄLJER ETT grönt te till sin 
rykande kopp som står på bordet. Han 
utstrålar ett lugn som få människor 
gör, ett personlighetsdrag som är 
till stor nytta i den adrenalinfyllda 
extremsportens värld. En värld som 
kräver att man behåller lugnet och har 
bra koll på cykeln, innan man kastar 
sig nerför backar med stora stenar och 
stup i sporten som kallas downhill.  
– Man måste verkligen känna fordonet 
och veta exakt var allting sitter. När 
man cyklar har man alltid fingrarna på 
bromsarna, man måste veta hur mycket 
man ska ta i för att det ska bromsa som 
man vill. Det ska sitta i ryggmärgen.

INTRESSET FÖR EXTREMSPORTER växte 
fram under barndomen, då Peter 
tillsammans med sin bror och deras 
kompisar hade cykeltävlingar runt 
kvarteret. De började också öva 
trick på cyklarna, och så fort Peter 
tjänade egna pengar skaffade han en 
motocross. Genom åren har han aldrig 
tävlat i någon extremsport, men valt ut 
några favoriter som han ägnar sig åt på 
fritiden. 
– Det jag sysslar med är främst cykel, 
downhill, motocross och så kör buggi, 
en bil som jag och min bror har byggt. 

Va? Har ni byggt den själva?
– Ja, det är ganska vanligt i USA så 
det är därifrån vi har fått inspiration. 
Det har tagit fyra år och är ett projekt 
som fortfarande pågår. Det tog tre 
år innan den var körbar, men det är 
ju alltid saker man kan förbättra. Vi 
började bygga år 2005, och allt vi 
gör lägger vi upp på YouTube. Vi har 
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sammanlagt 13 miljoner visningar 
och har åkt runt på många motor-
tävlingar där vi underhållt i pausen. 

PETER HAR INTE alltid vågat lika mycket 
som han gör idag, utan beskriver 
det som en stegvis process framåt. 
Hans äldre bror Niklas har pushat 
honom att testa nya grejer, och nu 
sätter han också ut egna mål för 
varje år. Men även om det är viktigt 
att pushas till att testa nya gränser 
måste man vara medveten om sin egen 
kompetens för att inte råka illa ut.
– Det är nog min lugna sida som kom-
mer in där också. Jag känner ifall jag 
fixar det eller inte.

Vad känner du precis innan du 
ska utöva någon extremsport?
– Man är ju sjukt nervös, men det 
farligaste när man ska testa nåt nytt 
är att tveka. Antingen gör man det 
inte överhuvudtaget, eller så kör 

man 100%. Något mittemellan 
finns inte för då går det alltid fel.

Har du någonsin varit rädd för att du 
till exempel ska tappa kontrollen?
– Ja det händer ganska ofta. Om det 
går fel så känner man det direkt. När 
man är på crossbanan och får ett 
snedkast i luften innan ett hopp så att 
man kommer helt snett med moto-
crossen har man hjärtat i halsgropen. 

Men då brukar det lösa sig, eller?
– Ja, ibland (skratt). Man kan 
bli så uppskärrad att man måste 
stanna och andas lite, men sen 
är det bara att ta nya tag.

Och när det inte löser sig?
– Ja, det händer också ganska ofta. Jag 
har fått x antal hjärnskakningar, men 
jag har inte brutit någonting så det 
förstår jag inte hur jag lyckats komma 
undan. Jag har druckit så mycket 
mjölk, måste det vara… Men sen har 

PETER OM VARFÖR HAN INTE 
BRUTIT NÅGOT BEN... ÄN
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man ju fått vara med om när det har 
gått fel för andra, som min bror som 
har vält med buggin ett antal gånger. 
Det har slutat med att han hostat blod 
och åkt in till sjukhus och så vidare.

TROTS HJÄRNSKAKNINGAR, SJUKHUS och 
en blodhostande bror är han sugen på 
att testa fler trick på cykel och att lyck-
as göra bakåtvolt med motocrossen.
– Men… hamnar man fel där då kan 
det gå illa! 
Peter vill också prova på fler extrem-
sporter, som bungy jump och att hoppa 
fallskärm. Han beskriver känslan av att 
utöva extremsporter som att man kopp-
lar bort allt runtomkring sig.  
– Man slutar tänka och kör bara. 

Extremsporter är minst sagt ett 
riskfyllt intresse, men vad är det som 
gör att du älskar det så mycket? 
– Det är just att det är individuell 
sport, allt beror bara på dig själv. Det 
går så fort, gör du ett misstag är du illa 
ute. Man måste verkligen fokusera, 
och jag gillar fart och adrenalin. 

H J Ä L M A R E D  F O L K H Ö G S K O L A 

NU ÄR DEN HÄR!

Köp den för att 
minnas din tid 
på Hjälmared 

En tidning för elever av elever

Producerad av MEKO
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Detta är ett litet smakprov på tidningen Shin som produceras av 
Media och Kommunikation. Det är en tidning som produceras som 

ett projekt i journalistik och grafisk form.

Vill du beställa ett nummer hör gärna av dig till david@hjalmared.se.
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