
NÖDINGE. När grab-
barna drog in på krogen 
stannade Björn Nilsson 
kvar på utsidan – och 
spelade gitarr.

Numera hänger han 
med in – oftast på 
Gamle Port i Göteborg 
– gitarren likaså.

I lördags släppte den 
populära covermusi-
kern sin första platta 
– med bara eget mate-
rial.

Den skulle egentligen ha varit 
klar i november – förra året.

– Projektet växte och av det 
som skulle ha blivit en enkel 
akustisk platta var det plöts-
ligt ett helt band engagerat 
plus en körsångerska, berät-
tar Björn Nilsson.

Han utstrålar stolthet.
– Plattan blev mycket 

bättre än jag någonsin vågat 
tro.

I lördags såg skivan med 
tio egna låtar dagens ljus 
eller kvällens ljus rättare sagt. 
Björn arrangerade ett relea-
se-party av den större di-
mension för drygt 300 gäster. 
Efter två år som covermusi-
ker har nätverket vidgat sig, 
men han har inte glömt hur 
det en gång var.

– Jag hade varit ute och rest. 
Kom hem luspank. Alternati-
ven var inte jättemånga. Jag 

fick en idé att hänga med po-
larna till stan, men istället 
för att gå in på krogen stan-
nade jag på utsidan och spela-
de. Det kunde bli 900 kronor 
på ett par timmar. Folk är ge-
nerösa på natten, särskilt om 
du är lyhörd och spelar deras 
önskelåtar, berättar Björn.

För snart två år sedan 
knackade han på hos Gamle 
Port. De saknade en trubadur 
till sin after work på fredag 
och undrade om han kunde 
komma nästa dag.

– Det var nervöst. Jag hade 
bara ett set låtar som jag spe-
lade och visste inte riktigt 
vad som gick hem där, men 
det löste sig. Man får låtsas 
som det regnar när vissa låtar 
önskas, så är det fortfarande, 
menar Björn som numera 
inte har svårt att fylla ett antal 
timmar med musik.

– Jag vet inte hur många 
låtar jag har i bagaget, men 
säkert över 500. Det är bara 
en bråkdel som spelas 

ändå.
Vilken är den mest önska-
de låten?

– Sweat Home Alabama 
och Proud Mary.

Björn Nilsson från Alafors 
börjar bli ett etablerat och 
respekterat namn i trubadur-
kretsar. På vägen dit är det 
många som har hjälpt till.

– Som alla andra började 
jag blåsa lite blockflöjt för 
Maj-Britt Jigfelt, innan det 
blev keyboard för hela slanten 
i årskurs fem. I nian fick jag 
chansen av Daniel Bohman 
att spela gitarr i Ledetpro-
jektet och sen dess har guran 
varit med. Jag har aldirg 
tagit några lektioner – jo två, 
men sen slutade jag, berättar 
Björn.

Till det riktiga slutet är det 
långt. Karriären har precis 
börjat.
Fotnot: Skivan finns hos Shell i Nol, 
Statoil Älvängen och Drömhuset Ale 
Torg.
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För ett hälsosammare liv i Ale

LE KOMMUNA

Vinnare i Friska Tags Aktivitetskortskampanj hösten 2008
Vi vill tacka för intresset för den här omgången av aktivitetskortskampanjen. 
Det har skickats in 221 kort. Följande har en vinst att hämta ut på 
Medborgarkontoret, Ale Torg 7 i Nödinge från och med fredag 21 november. 

Aktivitetskortskampanj

1:a vinst Presentkort Hagabadet
Rita Marklund, Nödinge 

2-3:e vinst stavar
Satu Kaipiainen, Älvängen
Leif R Svensson, Älvängen

4:e vinst kylväska   
Kärsti Stojnic, Nödinge

5-15:e vinst ”C-vitaminset”
Amanda Zorman, Nödinge
Kristin Zorman, Nödinge
Eivor Lerjestedt, Älvängen 
Ulla-Britt Olsson, Nödinge
Karin Johansson, Älvängen
Inga-Lill Åström, Nol
Marie Pehrsson, Nödinge
Ann Petersson, Alvhem
Ros-Marie Salfjord, Nol
Manja Karlsson, Älvängen
Elisabet Dahl, Nödinge

16-30:e vinst Vattenfl aska   
Birgit Samuelsson, Nödinge
Glen Prytz, Skepplanda
Ann-Christine Hult
Linda Johansson, Skepplanda
Gun-Britt Almroth, Nol
Eva Benjaminsson
Marie Andersson, Hålanda
Elsie G Svensson, Älvängen
Ann-Charlotte Fransson, Nödinge
Ann-Marie Gidlund, Älvängen   
Liselotte Sjögren, Nödinge
Emma Sjögren, Nödinge
Linda Hult, Älvängen
Inger Svensson, Nödinge
Gun Lignell, Skepplanda

Grattis!

För Björn Nilsson är livet ljuv musik

BJÖRN NILSSON
Ålder: 27
Bor: Lägenhet i Göteborg.
Civilstånd: Flickvän.
Yrke: Heltidsmusiker, men studerar 
också Media och kommunikation.
Dricker: Whiskey Singel Malt. "Helst 
en Bowmore eller en Laphroaig."
Äter: Smörgåstårta.

TV: Sport och serier. "Favoritlaget är 
Liverpool och favoritserien Califor-
nia Californication."
Idol: Ryan Adams.
Aktuell: Björn Nilsson släppte i lör-
dags sin första skiva "A teadrop in 
my morning coffee" och är ständigt 
aktuell varje fredag på Gamle Port.

Björn Nilsson tar ännu ett kliv på karriärstegen. I lördags släppte han sin första skiva med 
eget material, A teadrop in my morning coffee.

– I lördags släppte han sin första skiva

Nyheter 
i manuella disken

Välkomna in, hälsar Marianne och alla medarbetare!

ÖPPET ALLA DAGAR 8-22
ICA Kvantum Ale Torg, Nödinge • Tel 0303-975 00
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller 

leverantörsförseningar • Priserna gäller onsdag-söndag v 47.

Jacobsdahls • Jfp 159,50/kg

/hg

Bara att värma!

14:95/hg
Broccoli-skinka / Västerbottenost

149,50 kr/kg • Värmes 2 min i micron

18:95/hg
Cabanossi/Caramba/Jambalaya
189,50/kg

Spett5:50/st

Plockmat!

Soya / Jordnötssås • ca 157 kr/kg • Värmes 2-3 min i micron

Paj
Flera nyheter!

Ölkorvar i lösvikt


