
SURTE. Stone Skill vann 
Alerocken två gånger på 
90-talet.

När etablerade artis-
ter gästade Ale hamna-
de de ofta i skuggan för 
de populära glamrock-
arna.

Efter nästan 15 års 
vila gör de comeback på 
Köpmans Hytta i Surte.

Janne Auvinen från Surte 
och Martin Liljeqvist från 
Älvängen fi ck 1994 sommar-
jobb som musiker i kommu-
nens regi. De tillbringade 
en stor del av lovet i replo-
kalen. Senare samma höst 
stod Stone Skill på scen för 
första gången och bandet 
med medlemmar från Surte, 
Nödinge och Älvängen gjor-
de succé. Två gånger vann 
de Alerocken och anlitades 
bland annat till den tidens 
stora kommunala event, Nö-
dingefestivalen.

– Det var häftigt när gitar-
risten Kee Marcello skulle 
vara det stora dragplåstret 
och vi fi ck spela före honom. 
Problemet var att när vi var 
klara gick publiken hem. 
Marcello fi ck spela för när-
mast sörjande. Arrangören 
lärde sig och nästa år fi ck vi 

spela sist. Det betydde att 
etablerade Freak Kitchen 
blev vårt förband, säger Jan-
ne Auvinen och skrattar.

Stone Skill var frälsta av 
80-90-talets glamrock. De-
ras egen musik gick helt i 
den stilen och med en stor 
känsla för show blev de när-
mast kultförklarade. År 2000 
var det svårt att hålla ihop 
bandet. Epoken var över.

Blodad tand
När Janne Auvinen skulle 
fi ra 35 förra året fi ck han en 
idé om att dra ihop gänget 
igen.

– Det var fruktansvärt kul 
och gav oss blodad tand!

För en tid sedan hörde 
krögaren Christer Köpman 
i Surte av sig.

– Han frågade vad vi vil-
le ha i gage för att spela på 
Köpmans Hytta igen. Vi 

skrattade och sa att det gör vi 

gärna för den lokala krognä-
ringens skull. Vi tackade ja 
direkt. Det blir en nostalgi-
tripp och intresset är jättest-
ort, säger Jani Kukko.

Spelningen äger rum lör-
dag 15 november och kröga-
ren har redan sålt slut mat-
biljetterna.

– Det blir efterinsläpp, 
så tids nog ska alla få plats. 
Vi kör en originaluppsätt-
ning med tillhörande smink 
och attiraljer, lovar Anders 
Norrman.

Bandet har repat för fullt 
i en studio i Kungälv och ska 
komma väl förberedda. Hu-
ruvida det är en engångsfö-
reteelse eller början på en ny 
epok återstår att se, men Jani 
Kukko utesluter inget.

– Vi har förfrågningar från 
Belgien, så vem vet. Det blir 
kanske turné till sommaren!
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JANNE AUVINEN

Då: Surtepojk som läste 

samhäll på Kongahälla gym-

nasiet, men avslutade i Ale 

gymnasium och lyssnade 

helst på Poison.

Ålder: 36 år.

Bor: Nödinge.

Familj: Gift två barn.

Yrke: Affärsområdeschef på 

DSV och lyssnar fortfarande 

på Poison.

I bandet: Rhythm guitar.

Artistnamn: JJ McClaine

MARTIN LILJEQVIST

Då: Son av Älvängen, läste 

barn- och fritid i Kungälv 

och var ett stort rockfan, 

Kizz för hela slanten.

Ålder: 37 år.

Bor: Göteborg.

Familj: Singel.

Yrke: Musiker.

Nu: Lever musikerdrömmen.

I bandet: Lead guitar och 

sång.

Artistnamn: Bratt Haver

OLA ÖHRBERG

Då: Nödingegrabb som läste 

samhäll på Kongahälla gym-

nasiet, men avslutade i Ale 

gymnasium och lyssnade på 

Guns N’ Roses.

Ålder: 36 år.

Bor: Kungälv.

Yrke: Teknisk konsult på 

Volvo.

Familj: Sambo, två barn och 

lyssnar helst på Foo Fighters.

I bandet:  Rhythm guitar.

Artistnamn: Duke Gibson.

JANI KUKKO

Då: Surtepojk som läste 

samhäll på Kongahälla gym-

nasiet, men avslutade i Ale 

gymnasium och lyssnade på 

lite tuffare Machine Head.

Ålder: 36 år.

Bor: Surte.

Familj: Singel.

Yrke: Försvarsmakten, dj i 

Bohushallen och för Kung-

älvs Hockey.

I bandet: Bas.

Artistnamn: Jay Le Coque

ANDERS NORRMAN

Då: Surtepojk som läste 

först fordon, tänkte om och 

läste Media på Ale gymnasi-

um. Diggade Mötley Crue.

Ålder: 36 år.

Bor: Surte.

Familj: Sambo och en nio 

månaders bebis och en 

hund som heter Lemmy.

Yrke: Jobbar på Stavdal.

I bandet: Trummor.

Artistnamn: Andy Mark

Stone Skill. Stående från vänster: Jani Kukko, Martin Liljeqvist, Ola Öhrberg. I fronten ses Anders 
Norrman och Janne Auvinen. Glamrockmusikerna poserar som ett äkta garageband på Filarega-
tan 13 i Kungälv.

Stone Skill 
är tillbaka!
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– Spelar på Köpmans Hytta i november


