
NÖDINGE. Marie Picasso 
korades till Idol 2007 
och är kontrakterad för 
Festivalborg i vår.

Det är också Alerock-
ens tre vinnarband, 
däribland Eldrimner.

– Coolt, det kommer 
att bli en härlig bland-
ning av musik och för-
hoppningsvis mycket 
publik, säger Robin Hol-
gersson.

Arrangemanget Festivalborg 
har gjort klart med Idolvinna-
ren Marie Picasso, men för-
utom henne är blir det också 
plats på scen för lokala rock-
band. Eldrimner vann den 
åtråvärda studioinspelningen i 
samband med Alerocksfinalen 
i december och i samma stund 
blev det klart att de skulle få 
spela på Festivalborg.

– Det blir vår största spel-
ning hittills, säger Martin 
Tjusling, 15, gitarrist i 
bandet.

Till skillnad från popido-
len Marie Picasso är det black 
metal som gäller för Eldrim-
ner.

– Vi spelar bara eget mate-
rial och har väl haft svårt för 
att hitta ett fack för vår musik. 
Många tycker att det låter som 

death metal, men vi säger att 
det är black metal. Skillna-
den är hårfin. Death metal är 
tyngre och mer destruktivt, 
säger trummisen Robert Jo-
hansson, 15.

Förutom den gyllene af-
tonen i Medborgarhuset, då 
bandet fick spela före Freak 
Kitchen är Alerocksfinalen det 
stora ögonblicket. Juryns gil-
lande bar hela vägen och det 
förvånade även Eldrimner.

– Jag trodde aldrig att vi 
skulle vinna, men visst det 
stämde bra den kvällen och 
publiken hängde med, minns 
Robin Holgersson.

Hur firade ni vinsten i 
Alerocken?

– Vi åkte hem och sov. Det 
var en grymt jobbig dag, avslö-
jar Martin.

Musiken är viktig för killar-
na, men de spelar minst lika 
mycket för gemenskapen.

– Det är gôtt när vi sätter lå-
tarna, men det skönaste är ändå 
efteråt när vi käkar ihop. Vi har 
kul ihop, förklarar Martin.

Målsättningen är än så länge 
blygsam, men den finns där.

– Vi vill bli igenkända i Ale, 
säger Robin. Och kanske få 
spela som förband åt ett större 
band – gärna på Ullevi.

Fram till 30 april väntar 

studioinspelning och många 
timmar i replokalen. Marie Pi-
casso ska få en match om pu-
blikens jubel.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Vi gör det enklare att börja ett nytt liv.
Älvängen 0303-74 62 50  www.fastighetsbyran.se

v Utgångspris 1 885 000:-

v 6 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 130 kvm, biyta 70 kvm

v Tomt 303 kvm Plan

v Byggt 1970
v Adress: Uppegårdsvägen 50

v Visas sön 24/2 12.00-13.00

Fint radhus med ett bra barnvänligt läge i Bohus.

Huset passar mycket bra till en barnfamilj. Här är

nära till förskola, skola, motionsspår, fotbolls-

plan, isbana.

Vägbeskrivning: Från Göteborg kör E45 mot

Bohus och tag av höger vid första avfarten till

Bohus och kör rakt fram på Sörgårdsvägen. Tag

sedan höger in på Skårdalsvägen, höger Uppe-

gårdsvägen. Tel: 0303-74 62 50

Webbnr: 5410-1445

BOHUS

v Utgångspris 1 995 000:-

v 4 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 102 kvm

v Tomt 810 kvm Sluttning

v Byggt 1992
v Adress: Dalievägen 6B

v Visas sön 24/2 13.00-14.00

Mycket fräscht 1½-plansparhus med garage.

Högt läge med utsikt. Smakfullt renoverat med

härliga färger. Ny renoverat badrum. Närhet till

skola, dagis och kommunikationer. Centralt läge

med 10 min till Göteborg.

Vägbeskrivning: Från Göteborg kör Rv 45 norr

mot Surte. Från Rv 45 tag in på Göteborgs-

vägen, sedan höger Dalievägen.

Tel: 0303-74 62 50 Webbnr: 5410-1482

SURTE

v Utgångspris 1 295 000:-

v 5 rok, varav 4 sovrum

v Boyta 92 kvm, biyta 33 kvm

v Tomt 99 kvm Plan trädgårdstomt

v Byggt 1977
v Adress: Sjövallavägen 6

v Visas tis 19/2 17.00-18.00

Vi erbjuder ett charmigt radhus med äldre stil i

ett mycket populärt område centralt beläget i

Alafors. Här är nära till badsjö, skola, dagis och

kommunikationer. Ett bra område för en barn-

familj. Även den omtyckta friskolan "Ahlafors

Fria Skola" ligger alldeles i närheten.

Tel: 0303-74 62 50 Webbnr: 5410-1393

ALAFORS

ÄLVÄNGEN. Att slå en 
knop kan vara knepigt.

Med Bernt Larssons 
hjälp går det så mycket 
enklare.

Sportlovsaktiviteten 
på Repslagarmuseet 
har blivit en populär 
tradition som lockar 
många lediga barn.

I dagarna två, torsdag och 
fredag, höll Repslagarmuseet 
dörrarna öppna för alla skol-
lediga ungdomar. Bernt Lars-
son stod sin vana trogen till 
elevernas tjänst för att visa 
hur repslagning sker på bästa 
sätt.

– Det här var kul, tyckte 
Anton Eliasson från Nö-
dinge, som besökte museet 
för allra första gången.

Antons kamrater, Amanda 
Karlsson och Linnea Ap-
pelberg, var också förtjus-
ta. Trots att solen lyste med 
all sin kraft ute, så uppskat-
tade de inomhusaktiviteten i 
Älvängen.

– Vi har inte riktigt fattat 
hur det går till att slå rep, men 
snart så vet vi nog, förklara-
de Amanda när lokaltidning-

en hälsade på.
Efter att Bernt avslutat sin 

lektion i repslagning bjöds 
alla barn på saft och bulle.

– Jag tycker barnen har 
gjort sig förtjänta av det. De 
var duktiga, säger Bernt.

På måndag börjar skolan 
igen. Tänk vad en vecka går 
fort!

JONAS ANDERSSON

Kompisarna Amanda Karls-
son och Linnea Appelberg 
från Nödinge tyckte att vis-
telsen på Repslagarmuseet 
var rolig. 

Bernt Larsson stod i fokus på Repslagarmuseet när han 
skulle lära lovlediga skolbarn att slå rep.

Sportlovskul på Repslagarmuseet

Alerockens vinnare och Marie Picasso

Eldrimner var 
ett av tre vin-
narband i årets 
Alerock. Som 
segrare i äldre-
gruppen belö-
nades de med 
en studioinspel-
ning.

Foto: Privat

På Festivalborg blir det verklighet

ELDRIMNER
Robin Holgersson, 17, gitarr, Nol
Robert Johansson, 15, trummor, 
Alafors
Martin Tjusling, 15, gitarr, Alafors
Alex Andersson, 18, bas, Alafors
Eldrimner = sotig eld (nordisk myt.)


