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I cafeterian  
finner du fika  
och lot ter

NÖDINGE. Vinnare av 
Alerocken 2013 blev 
tjejerna i The Jocals.

De tävlade med två 
egenskrivna låtar, 
som enligt juryn både 
svängde och hade ett 
”gött” driv. 

Sammanlagt del-
tog fem artister och 
pausbandet Backlights 
stod för kvällens enda 
rockmusik. 

Alerocken är en gammal kär 
tradition som anordnats ända 
sedan 1978.

Genom de 35 åren har 
många unga rockmusiker 
tävlat om den ärade segern, 
men rockbanden verkar ha 
blivit allt färre. 

Från att ha bestått av 
flera deltävlingar och fina-
ler var det i år endast fem 
band anmälda, varpå man 
bestämde sig för att koncen-
trera tävlingen till en kväll. 

Onsdagen den 19 novem-
ber hade Röda scenen på Ale 
gymnasium riggats och spän-
ningen låg i luften när hög-
stadieeleverna stämde gitar-
rerna och gjorde sig redo för 
strålkastarljuset. 

Först ut var Clara, Hilma 
och Emmy från Bohus som 
tillsammans bildar gruppen 3 
girls and a song, som bjöd på 
två egenskrivna låtar. De fick 
igång publiken som klappade 
i takt till de uppmuntrande 
raderna i ”Believe in your-
self”. 

Därefter var det dags för 
The Jocals, som också består 
av ett gäng talangfulla tjejer: 
Elin, Åsa, Josefine och Demi 
från Alafors.

De visade sig senare ha 
vunnit juryns hjärtan med de 
egenskrivna låtarna ”Broken 
heart” och ”Smile”. 

Med attityd intog sedan 
Sigrid från Alafors scenen 
med sin elgitarr, en 50 år 

gammal Burns-gitarr som 
hon fått av sin farfar. Hon 
fångade stämningen med 
bland annat låten ”The sha-
dows”. 

Glada vinnare
Sedan hade det blivit dags för 
publiken att få sjunga med i 
den gamla klassikern ”House 
of the rising sun” som med 
stor inlevelse framfördes av 
trubaduren Sebastian från 
Nol. 

Finstämt gitarrspel blev 
det också när William från 
Alafors avslutade tävlingen 
med två egenskrivna låtar.

Medan juryn överlade 
passade rockbandet Back-
lights på att bjuda publiken 
på såväl välkänt som egen-
skrivet material. Med mycket 
energi och stor självsäkerhet 
levererade de låt efter låt. 

I slutet av kvällen stod 
The Jocals som vinnare med 
motiveringen ”Svängiga 
låtar, gött driv, bra samspel 

och bra låtuppbyggnad”. 
– Vi har spelat tillsam-

mans i ungefär fyra år. Det 
känns verkligen jätteroligt 
att vi vann, säger Elin Jensen.

Från att ha varit en renod-
lat rocktävling har Alerocken 
blivit allt mer av en talang-

jakt i alla möjliga genres. 
– Vi får se om vi till nästa 

år kanske döper om tävlingen 
för att rikta den mer till all 
typ av musik, säger Jonas 
Ekstrand, en av arrangö-
rerna från Ale fritid. 

JOHANNA ROOS

– Mer akustiskt än hårdrock i årets upplaga
The Jocals vann Alerocken 2013

DÅ ÄR DU VÄLKOMMEN TILL ALE-JENNYLUNDS RIDKLUBB I BOHUS.

VILL DU RIDA PÅ EN RIDSKOLA DÄR DU FÅR FÖLJANDE:

RIDA PÅ

Ridskola

The Jocals – kvällens vinnare.

3 girls and a song.

Sebastian.

William Sigrid

Jag står i Blå Tågets res-
taurangvagn på väg till 
Stockholm.

Black Sabbath har återför-
enats och det fanns liksom 
inte på kartan att inte köpa 
biljett till spelningen på 
Friends Arena.

Kön till serveringen växer 
sig allt längre och kvinnan 
bakom disken har börjat 
svettas. Det är tydligt att 
det denna novemberfredag 
är fler resenärer än vanligt 
på turen. Dessutom är de 
förmodligen mer högljudda 
än vad varken serveringsper-
sonalen eller den stackars 
pianisten, som desperat för-
söker överrösta musiken från 
skräniga mobiltelefonhögta-
lare, är vana vid.

De är gamla och unga, 
kvinnor och män, pojkar 
och flickor. De är klädda i 
helsvart och har bandtryck 
på tröjorna. En, två, kanske 
till och med tre generationer 
sitter på samma tåg på väg 
till samma spelning och med 
samma entusiasm ser fram 
emot att se sina rockikoner 
på scen. 

Vad är det som får musik 
att leva genom generationer? 

Hur kan de gamla rock- 
rävarna i Black Sabbath, 
45 år efter bildandet, fort-
farande spela för fullsatta 
arenor över hela världen – 
dessutom inför en publik i 
åldersspannet tonåringar till 
pensionärer?

Detsamma gäller otaliga 
legendariska band: 70-talets 
Led Zeppelin, Kiss, Thin 
Lizzy och Queen, 80-talets 
Twisted Sister, Mötely Crue, 
Judas Priest och Guns n’ 
roses och 90-talets grung-
eband som Nirvana och 
Pearl jam.

En avgörande framgångs-
faktor för tidiga band är 
såklart att de var stilbildande 
för sin genre, liksom Elvis 
Presley och Beatles, Michael 
Jackson och Madonna, men 
legendernas storhet föddes 
genom kollektivet. 

En ny artist, en ny skiva, 
en ny turné – alla var med 
på tåget. Man pratar om 
legendariska spelningar och 
festivaler, arenor och bra-
kade sönder och musikikoner 
som förändrade trender över 
en natt. 

Musik förenar och till-
sammans minns man Elvis-
hysterin, Abba-vågen och 
pudelrocken.

Själv minns jag – dessvärre 
utan någon större stolt-
het – 90-talet med Spice 
Girls, Backstreet Boys och 
Hanson, men även band som 
U2, Oasis, No doubt och 
Nirvana. 

Liksom 50- och 60-talis-
terna lyssnade på David 
Bowie och Nazareth förenas 
vi 80-talister i pojkbandens 
och ”girlpowerns” välsignade 
tid. 

Vilka band och artister 
kommer då 2000-talisterna 
att minnas från sin uppväxt? 
Vilka spelningar eller album 
ska väcka deras nostalgi 
när de sitter på puben som 
30-årigar och pratar barn-
domsminnen?

Min gissning är att de 
inte kommer att ha samma 
entydiga bild av vad ”alla” 
lyssnade på år 2013. 

Bara under de senaste åren 
har det skett en revolution 
inom musikbranschen då 
skivorna snart helt försvun-
nit och ersatts av Spotify. 
Istället för att alla lyssnar på 
samma musik har alla plöts-
ligt fått tillgång till all musik, 
något som fullständigt rase-
rar bilden av trendlyssnarna 
som en homogen grupp. 
Musiklyssnandet är idag mer 
individualistiskt än någonsin, 
en tendens i tiden. 

Samtidigt som vi idag 
förmodligen lyssnar mer 
på musik än någonsin och 
varenda kotte springer runt 
med vita Iphone-lurar i 
öronen, så har vi inte en 
aning om vad bussgrannen 
kan tänkas lyssna på. 

Utvecklingen gör att 
de stora artisternas tid är 
förbi. Tiden då det skapades 
musik som varade genom 
generationer är över och det 
kommer aldrig mer att bildas 
legendariska band. Som så 
mycket annat i samhället har 
även musiken blivit kortsik-
tig och flyktig.

Insikten gör mig sorgsen 
och jag hoppas att jag är ute 
och cyklar med mina speku-
lationer. Att någon rebellisk 
2000-talare ska tala om för 
mig att musiklegender min-
sann visst skapas fortfarande. 
Då skulle jag bli glad.

I Blå Tågets restaurang-
vagn har pianisten med den 
vita skjortan och lustiga 
frisyren gett upp. Han står 
istället i kassan och köper en 
apelsinjuice. 

Det svartklädda gänget 
däremot har tagit över 
underhållningen och vrålar 
samstämmigt med till ”Iron 
man” som skrålar ur en Sam-
sung på bordet.

Unga, gamla, kvinnor och 
män, pojkar och flickor sitter 
på samma tåg på väg till en 
legendarisk comebackspel-
ning med Black Sabbath och 
jag hoppas innerligt att det 
inte är sista gången.

När alla var 
med på tåget

Krönika

JOHANNA
 ROOS


