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LEDARE

Det undgår väl ingen att det har varit 
ett tufft år för musikbranschen, en 
bransch vi jobbar väldigt nära. Våra 
festivaler ställdes in, de nya vi skulle 
medverka i startade aldrig upp. Vi hade 
under 2019 planerat för god tillväxt. Så 
vad händer nu, för det går inte sitta och 
vänta.

Heavy Metales bryggare stiger fram 
och ölen blir ekologisk!
Vi fick helt enkelt sätta oss vid skriv-
bordet och dra upp nya riktlinjer. Vi tog 
då in egen bryggare i företaget. Jonas 
Lindgren, utbildad bryggtekniker med 
mångårig erfarenhet och som arbetat 
på flera olika bryggerier, i Sverige.  En 
kille som funnits med oss som rådgi-
vare under lång tid. Han har även varit 
med oss ute på ett flertal event och 
festivaler, så egentligen var han redan 
en del av Heavy MetAles team. Vi 
startade upp ett dotterbolag till Heavy 
MetAle, ett mikrobryggeri som fick sitt 
namn Snörsjö Hantverksbryggeri, efter 
en liten by mellan Hallaryd, Strömsnäs-
bruk och Markaryd och som är platsen 
där grundaren av Heavy MetAle, dvs 
undertecknad, är uppvuxen. En plats 

där naturen tar över, där dimman lägger 
sig över myren och där skogen i sig 
välkomnar till äventyr. En fantastisk 
plats att växa upp på och en plats som 
format mig till den jag är. 

Under januari kommer tre öl från 
Snörsjö hantverksbryggeri att lanse-
ras, och även om byråkratin tar lite tid 
innan vi får skriva det på flaskan, så 
är innehållet ekologiskt. Vi samarbetar 
numera också med ett större bryggeri 
där vi brygger egen öl om volymerna 
kräver det. 

Organisationer och företag
Under 2021 utökas vår tjänst gällande 
profilering av egen öl för privatperso-
ner och företag och vi startar upp en 
eventavdelning för företag. Eventen går 
under namnen ”Rock your business” 
och är perfekta för minnesvärda lanse-
ringar av nya produkter, kickoffer eller 
som regions- eller vipträffar. Eventen 
kommer kunna gemoföras med strikta 
covid-anpassningar.

4 öl på G och fler kommer! 
Under november släpper vi en julöl 
3,5% tillsammans med ICA Kvantum i 

Markaryd. Det är en Markaryd Vinteröl, 
en fyllig och smakrik mörk lager som 
kommer passa utmärkt både till julbor-
det och till glöggminglet.

I januari lanseras Snörsjö lager på 
bolaget. Vi lanserar även en Tundra IPL 
i colab med Tungsten. Och vår publik-
favorit sedan starten, IPAn Hard hittin’; 
kommer ut på bolaget igen. Dessa tre 
ölen kommer in på det som kallas TSLS 
(tillfälligt, lokalt, småskaligt sortiment). 
Detta innebär att den är möjlig att 
beställa styckvis, dvs 1 flaska, till vilket 
bolag som helst i Sverige, och kommer 
finnas på hyllan i Markaryd, Älmhult 
och Ljungby till en början. Under våren 
2021 kan det komma ytterligare öl, 
men mer om det kommer i nästa 
nummer. 

Medlemstidning! 
Vi hoppas med vår medlemstidning 
kunna ge lite mer rock’n’roll till er där 
hemma. Tidningen är planerad för 4ggr 
per år; vår, sommar, höst och vinter. 
Med förhoppning om att ni tycker den 
är lika bra som vi.

Kärlek humle och rock´n´roll
Lina

Nysatsning med egen bryggare, eget bryggeri med 
en backup i större bryggerier, visst låter det bra? 

Heavy MetAle backar upp den meningen med att 
släppa en öl i november och tre till i januari. Så häng 
med, för nu blir det kapsylöppning i flertal!
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Egen bar, foodtruck, serveringstält, scen, och 
profilerad utställningslokal på valfri plats exklu-
sivt för dig och dina medarbetare/kunder eller 
för en privat tillställning. 

Världen stänger ner och musiken tystnar, fö-
retagen och kunderna separeras ifrån varandra. 
Hela världen blir digital och det fysiska mötet 
försvinner. Vårt event- och festivalteam tänker 
annorlunda, vi tar festivalen till dig! Du kom-
mer kunna presentera ditt företag på ett nytt 
roligare och rockigare sätt. Med säkerheten 
främst ordnar vi event utomhus, vi ser till att 
alla har gott om utrymme. Med tre eventcon-
tainrar, serveringstält med lounge, foodtrucks 
och en scen så ställer vi upp en komplett are-
na för säljträffar, produktlanseringar, avdelnings 
kickoffer etc. 

I vår scencontainer finns en inbyggd led-
skärm där ditt företags logga eller ett valfritt 
budskap kan pulsera under hela eventet. I vår 
extra belysta utställningscontainer kan du få till 
en exklusiv mässmonter att presentera dina 
produkter i. 

När det gäller mat har vi bra samarbeten 
med olika typer av exklusiva foodtrucks som 

ger eventet en riktig festivalkänsla. Givetvis ser 
vi också till att det finns god öl. Vi kan även se 
till att det finns trevlig eventpersonal på plats 
i baren om ni inte vill agera bartendrar själva. 
Vårt Rock Your Business koncept är covid- 
anpassade och skräddarsys för både stora  
och små grupper. 

Heavy MetAles tagline love, hop and rock´n´roll 
har gett upphov till en del diskussioner. Men 
vad står det för?

KÄRLEK 
Vi älskar musik, vi älskar öl, vi har massa kärlek för varandra och är fyllda 
av kärlek för våra musikaliska rockhjältar och deras publik. Kärlek för oss 
är respekt, kärlek är jämlikhet, kärlek är passion, kärlek är laganda, kärlek 
för oss är att ha roligt, att vara ärliga och ha tillit, kärlek är tillförlitlighet 
och lojalitet och kärlek är engagemang i det vi gör och de åtagande vi tar. 

HUMLE 
Humle är en ört för avslappning och lugn men det är också en smakbära-
re. Humle är den krydda som gör ölen exceptionell. Humleplantorna som 
växer lite överallt i världen smakar olika beroende på sort och var det väx-
er. Humlet är en av huvudingredienserna för ett riktigt bra öl och ger ölen 
dess unika smak, precis som Heavy MetAle som kryddar till alla evene-
mang och sammanhang vi hamnar i och hjälper till att skapa unika event. 
Men det tillför också lugn och avslappning för de arrangörer och företag 
vi jobbar med. 

ROCK´N´ROLL 
Rock’n’roll har utvecklats en hel del sedan 1950 talet, men egentligen 
har ingen lyckats komma underfund med vad exakt rock´n´roll är. Den 
bästa rock´n´rollmusiken är den som övertygar i sig själv att just detta är 
det som är rock´n´roll! För att använda ett gammalt uttryck; man vet vad 
rock´n´roll är när man hör det. Och vi i Heavy MetAle vet att rock´n´roll är 
en av de viktigaste ingredienserna för ett riktigt bra liv. 

ROCK’N’ROLLLOVE, HOP AND 

Rock Your Business kommer lastat till dig
– Anpassade kundevent med säkerhet i fokus!

För mer information kontakta:  
ida@heavymetale.com

FOTOTÄVLING!
Tävla om en snygg mössa!  

Ta ett foto på en av de öl vi släpper i januari. 

Skicka in ditt foto till info@heavymetale.com  
senast den 1 februari 

HEAVY NEWS             3



LANSERING

SNÖRSJÖLAGER 5,0% 
QR-kod: svenska visor och lugna låtar 
Humle: Tettnanger och Columbus 
Lanseringsdag: 4 Januari
Hyllplats på bolaget i: Älmhult, Ljungby, Markaryd
1 styckesbeställning: Hela landet, alla bolag 
Beställningsnummer: 35402
Pris: 19,90kr

När dimman drar in över Snörsjömossen 
känns naturen ända in i själen. Det är en 
något skrämmande känsla när sikten för-
svinner. Varje nytt steg blir en aning osä-
kert. De andra sinnena skärper till sig och 
nyanserna i dofter och smaker förstärks. 

Göstas Snörsjö Lager är en lager med 
bara naturliga råvaror där man, om man 
blundar och känner efter, kan återfinna en 
mild smak och doft av skog och hjortron. 
Gösta var en man från Snörsjö som värnade 

om naturen och om sina medmänniskor. 
Han var en man som visste hur man 
styrde stegen rätt även om sikten inte 
var klar.

Snörsjölagern är en snäll lager, en som 
inte gör så mycket väsen av sig men har 
en angenäm ton och är en sådan där öl 
som man vill ha många av, i synnerhet 
de lite varmare dagarna eller när man 
jobbat hårt och törsten gör sig påmind. 
Humlen i Snörsjölagern är tettnanger, en 

mild humle där våra tankar går mot ljung, 
skog, hjortron och tall. 

Etikettens fantastiska foto över myren 
har Göran Ebenhart tagit och vi kan inte 
nog uttrycka vår tacksamhet över denna 
dimhöljda magiska natur som återspeglas 
i Görans foto och som vi får lov att använda 
som vår etikett. 

MARKARYD HEMBYGDENS VINTERÖL 
Lanseringsdag: 13 nov
Humle: Magnum, Taiheke, Wakatu
Hyllplats: ICA Kvantum i Markaryd

En hembygd är en bygd som man har 
livslånga band till. En bygd man värnar lite 
extra om. ICA Kvantum i Markaryd har 
tillsammans med Heavy MetAle tagit fram 
en 3,5% mörk lager, Markaryd 3,5. Hem-
bygdens vinteröl, för att visa uppskatt-
ning till den kommun vi verkar och bor i. 

Flaskan pryds av ett av Göran Ebenharts 
fantastiska naturfoto från Hälsans stig i 
Markaryd.

Vinterölen är en mörk lager där malten 
bär med sig både choklad-, karamell- och 
kaffe-toner och där humlen bidrar med 
frisk citrus och en vintrig kryddighet. Det 

här är en perfekt öl till glöggminglet och 
julbordet men också för dig som bara 
önskar kura skymning med en filt, en bra 
bok och en god mörk lager. 

3 NYA FAVORITER PÅ HYLLAN3 NYA FAVORITER PÅ HYLLAN
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L A G E R 
Göstas

När dimman drar in över Snörsjömossen 
känns naturen ända in i själen. Det är 
en något skrämmande känsla när sikten 
försvinner. Varje nytt steg blir en aning 
osäkert. De andra sinnena skärper till sig 
och nyanserna i dofter och smaker förstärks. 
 
Göstas Snörsjö Lager är en lager med bara 
naturliga råvaror där man om man blundar 
och känner efter kan återfinna en mild smak 
och doft av skog och hjortron. Gösta var en 
man från Snörsjö som värnade om naturen 
och om sina medmänniskor. Han var en man 
som visste  hur man styrde stegen rätt även 
om sikten inte var klar. 

33 cl starköl alk 5,0% vol
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BÄST FÖRE
2021-09 -01

En hembygd är en bygd som man 
har livslånga band till. En bygd man 
värnar lite extra om. 

ICA Kvantum i Markaryd har tillsam-
mans med Heavy Metale tagit fram 
en 3,5% mörk lager, Markaryd 3,5 
hembygdens vinteröl, för att visa 
uppskattning till den kommun vi verkar 
och bor i. Flaskan pryds av ett av 
Göran Ebenharts fantastiska naturfoto 
från Hälsans stig i Markaryd. MARKARYD 3,5 

              Hembygdens vinteröl
 33 cl mörk lager alc 3,5 % vol
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LANSERING

TUNDRA IPL 5,6 % 
QR-kod: Tungsten
Humle: Citra, Cascade, Simcoe 
Lanseringsdag: 4 Januari
Hyllplats på bolaget i: Älmhult, Ljungby, Markaryd 
1 styckesbeställning: Hela landet, alla bolag 
Beställningsnummer: 35336
Pris: 27,50kr

En kraftfull, smakrik lager med något högre 
alkoholhalt än en vanlig lager och en på-
taglig humlestyrka utan att beskheten blir 
för besvärlig.  

Tundra India Pale Lager ger dig en mjuk-
start likt en kalljäst lager, för att därefter 
göra en dramatisk vändning där fruktiga 
och örtiga humleriffs kickar in och skapar 
magi, på samma sätt som den melodiska 
rocken hos Tungsten kombineras med det 
tunga och mäktiga powermetal-soundet. 

TUNGSTEN OM RELEASEN 
AV TUNDRA IPL
Öl-diskussionerna mellan Tungsten och 
Heavy MetAle gick in till en mer seriös fas 
efter minifestivalen i Markaryd. Drömmar 
för vissa (läs Mike) i bandet blev nu verk-
lighet när man satt och diskuterade öltyp 
och smak, ett bandöl, ett TUNGSTEN öl, 
en TUNDRA IPL. 

Mike älskar IPA, Dubbel IPA och allt 
humligt, och är väl generellt bandets

 

 ”ölsnobb”. Nick, Karl och Anders är mer 
inne på lageröl och pilsners, så genom 
detta smakade vi fram det perfekta 
ölet för bandet och för det kommande 
albumet. 

Etiketten på flaskan är en version av 
omslaget på TUNDRA som är något modi-
fierat för sakens skull. 

HARD HITTIN´ IPA 6,5%
QR-kod: Hårdrockhits från 70-talet och framåt
Humle: Columbus, Simcoe, Citra, Cascade, Mosaic
Lanseringsdag: 4 Januari
Hyllplats på bolaget i: Älmhult, Ljungby, Markaryd 
1 styckesbeställning: Hela landet, alla bolag 
Beställningsnummer: 35401
Pris: 26,90kr

Vår publikfavorit är tillbaka! En saknad 
humlebomb där Citra, Mosaic, Cascade 
och Simco bildar dofter och smak av citron, 
tropiska frukter samt tallbarr och ett och 
annat granskott. Detta i kombination 
med en fyllig maltkropp ger en magnifik 
öl. Ölen är vackert bärnstensfärgad och 
varenda munfull är en njutning enligt oss 

själva på Heavy MetAle. Vi kan inte riktigt 
dölja att detta är vår egen hårt slående 
favorit. Denna ölen är tillägnad alla stora 
musikhjältar som gett oss grym glädje 
över åren.  

Nog hyllat, se till att plocka ner den 
från hyllan på ditt bolag eller lägg en 
beställning på en eller ett par. Det här är 

en perfekt öl att dricka tillsammans med 
din bästa vän. Ett tips – köp varsin annars 
kan det lätt bli bråk! 
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alk  5,6 % vol

 
 

Bäst före

This Tundra IPL
gives you the
gentle start of a
cold aged lager,
then makes a
dramatic twist
where intense 
riffs of herbal and 
fruity hops kick in to 
create magic, just 
like the powerful 
music of Tungsten 
does.

HARD HITTIN’ IPA
IS OUR WAY OF SAYING
THANK YOU FOR THE

INCREDIBLE MUSIC
CREATED BY ROCK’N’ROLL 

HEROES AND 
METAL LEGENDS 

ALL OVER THE WORLD.
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HARD HITTIN’
          IPA

33cl starköl, alk 6,5 % vol

SNÖRSJÖ

HEAVY NEWS             5



FESTIVAL

Tillsammans med Ekebacken samt Skrikhult Production bestämde 
vi oss för att genomföra en festival trots allt. Sittande gäster med 
50 personer på två olika platser, Ekebacken Hotell & Konferens 
och Hembygdsparken i Markaryd. Festivalens lineup gick inte av 
för hackor, TUNGSTEN, Gathering of Kings och Eleine alternerade 
mellan spelningarna och gjorde två spelningar var. 

Det var första gången Heavy MetAle genomförde en festival 
som arrangörer och även om antalet i publiken var litet så var 
administrationen och organisationen desto större. Biljettinlösen, 
artistansvar, mat- och dryckesservering, signering på två olika 
platser, merchförsäljning, schemat ska hållas och livestreamingen 
ska funka. Vi hade två chaufförer som körde mellan de båda 
scenområdena. Vi ordnade dessutom både förfest kvällen innan 
festivalen och efterfest efter festivalen i en nattklubb vi inredde 
själva. Vi hade byggt upp en scen från grunden med 300 pallar 
som grund och presenning som tak. Ljudet och ljuset hade 

ÅRET DÅ HEAVY METALE
BESEGRADE TYSTNADEN!

klarat en publik på det tiodubbla men vi ville inte snåla på upple-
velsen. Alla var svältfödda på en riktigt bra livemusikupplevelse 
men kostnadsbilden var viktig då intäktsbiten skulle bli minimal 
på så få i publiken. 

Vi genomförde eventet med bravur, alla volontärer jobbade 
stenhårt, så med tanke på hur otroligt lyckliga publiken var, hur 
nöjda artisterna var och hur stolta vi kände oss efteråt så var det 
värt allt jobb! Det blev en succé. Vi såg den här festivalen som 
vårt sätt att försöka få till ett fungerande liveevent trots rådande 
omständigheter. Och vi lyckades över förväntan, dessutom 
hade vi säkerhet för både publik och artister på högsta prio. 

Här följer en bildkavalkad från festivalen och var du på plats 
skicka gärna in dina bilder till info@heavymetale.com. Bästa 
publikbild belönas med en Heavy MetAle-mössa!

2020

Foton av Mercedes Lindman, Rocknytt. 
För fler bilder besök rocknytt.net 

2020 har varit året då tystnaden bredde ut sig.  
Vi i Heavy MetAle klarade dock inte av att bara sitta  

stilla i båten när festival efter festival ställdes in. 
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FESTIVAL

TUNGSTEN   
om festivalen i Markaryd 
Efter en intensiv sommar bakom kulisserna 2020 blev 
vi bokade till ett event i Markaryd. En minifestival som 
följde de Covid-19- restriktioner som gällde vid den 
tidpunkten. Det var första helgen i augusti som den-
na minifestival ägde rum där vi gjorde två spelningar 
under samma dag/kväll på olika scener i samma stad. 
Det var ett oerhört välplanerat och proffsigt event som 
vi än idag bär med oss i minnet. En liten festival mitt i 
Coronatider med begränsat antal i publiken. Att få stå 
på scen igen där var som att slänga sig i en pool i 35 
graders värme...en oas.



FESTIVAL
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BRYGG DIN EGEN ÖL

BRYGGAREN JONAS GUIDAR: 

SÅ HÄR ENKELT BRYGGER 
DU EGEN ÖL HEMMA!

GÖR SÅ HÄR:

Koka upp 2 liter vatten i kastrullen
1. Blanda det mesta av det kokande vattnet  
 med kallt vatten i mäskkärlet, så att du  
 får 4 liter drygt 70-gradigt vatten.
2. Rör långsamt och noggrant i 1 kilo pale  
 ale-malt i vattnet. Malten bör sänka  
 vattentemperaturen till cirka 63–65 grader.  
 Där får du mest utbyte av de enzymer som  
 i slutet av processen bildar såväl jäsbara  
 som ojäsbara sockerarter.
3. Låt malten dra i 60 minuter, medan du  
 kokar upp 2 liter nytt vatten i kastrullen
4. Använd ett durkslag eller sil som placeras  
 över 5 liters kastrullen, häll sedan mäsken  
 från 10 liters kastrullen i durkslaget låt  
 rinna igenom så mycket som möjligt. Flytta  
 sedan durkslaget till 10 liters grytan och  
 häll försiktigt vätskan över maltbädden.  
 Detta kallas för att cirkulera vörten och  
 upprepas tills man fått en klar vört (socker- 
 haltiga vätska.). När vörten är tillräckligt  
 klar så häller man det varma vattnet över  
 malten tills man fått 6-7liter vätska i  
 10-literskastrullen.
5. Mät densiteten på vörten kontinuerligt.  
 Bryt lakningen när refraktometern visar  
 cirka 1,060 – ett bra värde för det som  
 så småningom ska bli en APA, med balans  
 mellan kropp, alkohol och restsötma. 
6. Koka upp vörten. Den ska koka en timme.  
 Räkna med att minst en liter kokar bort. Det  
 behöver inte stormkoka men det ska synas  
 aktivitet. 
 

7. Häll i 0.5 gram Citra när det börjar koka.
8. Häll i 0,5 gram Mosaic efter 40 minuter.
9. Häll i 0,5 gram Citra efter ytterligare  
 10 minuter.
10.Häll i 0,5 gram Mosaic efter 8 minuter till.
11. När hela timmen är till ända: kyl vörten till  
 drygt 20 grader. Med kallvatten och is i  
 diskhon, går det på några minuter om man  
 rör försiktigt i kastrullen.
12. Sila den kylda vörten genom silduken ned i  
 den väl rengjorda jästunnan.
13. Sprid ut jästen över vörten, förslut tunnan  
 med lock, skaka och tryck i jäsröret.
14. Ställ tunnan i rumstemperatur  
 (cirka 20 grader).
15. Vänta ett dygn eller så. Du kommer att  
 se aktivitet i jäsröret. 

 Efter två veckor bör brygden ha jäst ut (flera 
minuter mellan varje bubbla i jäsröret) och det 
är dags att buteljera.
1. Rengör tillräckligt många flaskor med desin- 
 ficeringsmedel
2. Häll lite strösocker i botten på varje flaska  
 (ett rågat kryddmått för en 33:a, två  
 strukna mått för halvlitersflaskor). Detta  
 krävs för att kolsyra – och skum! – ska bildas
3. Fyll flaskorna med hjälp av hävert och sätt  
 på kapsyl
4. Lagra flaskorna upprätt i rumstemperatur  
 under två veckor. Därefter i källare under  
 ytterligare fyra veckor.

Drick och njut av din hemmabryggda öl!

Ölbryggning görs bäst 
i team, då sex timmar 
ensam i köket, tvätt-
stugan eller var ni nu 
väljer att vara (eller 
blir hänvisade till), kan 
bli tråkigt. Det är en 
hel del väntetid mellan 
momenten. Tänk ock-
så på att allt ska vara 
rent. Renlighet är A&O 
vid ölbryggning. 

VA
D

 B
EH

ÖVER D
U HA HEMMA?

• Kastrull på 5 liter
• Kastrull på 10 liter

• Kokplatta
• Termometer

• Hushållsvåg 
• Refraktometer – för att kolla  

  sockerhalten på vörten och  
  kunna avgöra vilken alkoholhalt  

 ölen får. Inte nödvändigt men  
 underlättar om man vill veta  
 hur starkt ölet blir
• Pipett
• Slev
• Jästunna (5-liters) med jäsrör  
   (plast går bra, finns även i glas)
• Rengöringsmedel

• “saftsil” med silduk och ställning
• Hävert

• Flaskor
• Kapsyleringsapparat

• Kapsyler

RÅVAROR
• 1 kg pale ale-malt

• 2 g amerikansk humle, 
(ex. 1 g citra och 1 g Mosaic)

• 3 g från ale-jästpaket  
(förslagsvis US-05)

Att brygga sin egen öl är inte 
svårt, det är en hyfsat billig 
hobby som är grymt kul och 
ger ett gott resultat!

”
”
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D
ebutplattan WE WILL RISE 
släpptes den 20 september 
2019 och fick ett varmt mot-
tagande av hårdrocksfans 

världen över samt ett gott mottagande 
av branschens media. Turneér var på 
gång men med covid19 försvann live- 
scenen över en natt. 
Mannen med yxan och lyktan på skivom-
slaget heter Volfram och är varken god 
eller ond. Han skapar balans i tid och rum, 
i olika dimensioner och universum.

2016 bildades TUNGSTEN och arbetet 
med debutskivan ”We Will Rise” tog sin 
början. Det dröjde dock till början av 2019 
när Markus Staiger upptäckte TUNGSTEN 
innan arbetet med att färdigställa och pro-
mota debutskivan WE WILL RISE kunde 
börja. Första videon och singeln släpptes 
i slutet av juni 2019 (titelspåret We Will 

Rise). Genom Markus Staiger fick Tungsten 
igång ett samarbete med konstnären 
Andreas Marschall som sen skapade 
bandets skivomslag. Andreas Marschall 
är tidigare känd för bl.a Blind Guardian, 
Hammerfall och Obituarys skivomslag. 

Låtarna till WE WILL RISE-plattan hade 
varit klara ett bra tag och då Tungsten ha-
de gott om inspiration påbörjades jobbet 
med bandets nästa platta ganska omgåen-
de, det nya albumet fick titeln TUNDRA . 
Första singeln (King Of Shadows) filmades 
i en gammal militärbunker med filmbolaget 
11 Frames. Som andra singel testade 
Tungsten själva att filma en musikvideo.  
Platsen för detta blev Kullaberg utanför 
Helsingborg. Resultatet blev överraskande 
bra. Vad gäller musiken på WE WILL RISE 
kontra TUNDRA så har Tungsten behållit 
stilen. På TUNDRA gästas skivan av Anders 

TUNGSTEN

TUNGSTEN

Mike Andersson – Leadsång & Kör
Nick Johansson – Gitarr & Kör
Karl Johansson – Bass, Screams & Kör
Anders Johansson – Trummor

bror Jens Johansson som spelar ett solo 
på låten ”Here Comes The Fall”.

Både WE WILL RISE och TUNDRA släpps 
på två olika vinylutgåvor samt CD och på de 
ledande streamingplattformarna.

Några avslutande ord från bandet: 
– Vi längtar till Coronan lagt sig och vi är 
i dagsläget inbokade för gig på SABATON 
OPEN AIR 2021 samt att vi har boknings-
bolag som flaggar för eventuell turné 
under andra halvan av 2021, men det 
är som sagt coronan och läget i världen 
som bestämmer hur och när det blir av i 
slutändan. Arbetet med vår tredje platta 
har redan smygstartat lite grann och vi 
hoppas även på att göra några häftiga 
events tillsammans med våra vänner på 
Heavy MetAle.

DISKOGRAFI
We Will Rise: Releasedatum  20/9, 2019
Tundra: Releasedatum den 27/11, 2020
TUNGSTEN kännetecknas av melodiös 
industridoftande metal med inslag 
av powermetal och en liten flirt med 
Nordisk folkmusik. 

Foto: Jose Pascual
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SVARTA NOVEMBER, och du vet hur det kan kännas ibland?  
När man helt enkelt är själv mot hela världen? 

Det är ju dessutom titeln på AMON AMARTHs bästa platta, trots att det nu är smått 
osannolika 18 (!) år sedan den kom som nummer 4 i ordningen. Minns eder Rebellängel 
rätt så är detta en skiva där bandet hade ”make or brake”-känslan, efter att ha släppt ”Once 
Sent From The Golden Hall”, ”The Avenger” och ”The Crusher” så var goda råd dyra – man 
var helt enkelt långt från den självklara situation som den melodiska dödsmetallens största 
(?) band som man innehar nu. Tvärtom, det var jämmer och elände, och man satsade helt 
enkelt allt på ett kort.

Och som man vann! Det här är faktiskt en platta helt utan svaga spår, och den där ”all 
in”-känslan lyser igenom. Spelar liksom ingen roll vilken låt man väljer ut, det är dyngbra 
rakt igenom.

...men... nu är det ju inte därför vi har den här skivan i fokus, right?
Precis. Det är för KÄNSLAN!
Du vet den där känslan när man just haft lite ledigt på höstlovet och det flugit Halloween-
spöken runt omkring och det finns en miljon saker som du kanske egentligen borde göra 
eller vill göra istället för att kämpa med ditt jobb. Pandemi, isolering, deadlines, pendling, 
fightas fightas fightas. Vardagen vs dig? 0-0, matchen är fortfarande igång, och du behöver 
extra kraft.

Den känslan. Det är därför vi har den här skivan i fokus idag. För att du ska kunna be-
kämpa världen och vinna med 1-0. Tvivlar du? Spela den här då, så fattar du. 

Happy fuckin’ november...!

OKEJ, SPETSA ÖRONEN NU för detta är en av de bästa  
skivorna du aldrig har hört, och om det är en platta som  
Rebellängeln Tipsar verkligen borde pusha såhär i mörka november så är det denna. 

”Sojourn” från 2017 startar med mörkt gitarrplock, väl i linje med årstiden och med en 
försmak av vad som komma skall. Det luktar KATATONIA, NOVEMBERS DOOM, OCTO-
BER TIDE, DECEMBRE NOIR – men har ett alldeles eget vemod. OMNENT är från Florida, 
USA, men man skulle kunna placera dem i Finland, det är lite samma sorgsenhet över det 
hela, speciellt i ett spår som Unveiled. Det är saktmodig doom med en sorgsen ensam 
gitarrslinga, förtvivlad men passande growl och sakta sluggande spel som en klocka som 
sakta räknar ner till... döden? Slutet?

Fantastiskt bra, speciellt som det bryts av ruffiga riff med lite dubbeltramp på kaggarna 
då och då, och det är också anledningen till att undertecknad upptäckte skivan. Andra 
spåret heter Deceit är är rent guld. Så pass att det blev valet på Hårdrockskväll 2019 i kate-
gorin ”fläskigt”, och visst – redan då var det bestämt att den här skivan skulle hamna som 
Tips – det är bara lite oväntat att det skulle dröja så länge. Men vad säger man? Den som 
väntar på något gott väntar aldrig för länge och sannolikt till passande mörka november?

Skivan består totalt av sju spår, där titellåten återkommer två gånger. Sojourn Pt II är inget 
annat än OPETH anno 1999/2003 med ”Still Life” och ”Damnation”, men det är inte därför 
du ska kolla in den här plattan. Det är istället de lite längre och dödsigare låtarna. Nämnda 
Deceit, men även The Furtive Longing och relativt drivna A Bitter Ending är faktiskt smått 
fantastiska. In alles är detta en skiva som borde slagit stort om det fanns någon rättvisa, 
och att tänka sig att detta är debutplattan – och hittills enda fullängdaren – från SOMNENT 
är smått osannolikt. Det är en fin produktion, men kanske står svaret att finna i bandets 
sammansättning?

Detta är nämligen resultatet av en enda man. Giovanni A Vigliotti står listad som ensam 
framförare av samtliga instrument och vokala insatser, och trots världens märkliga tillstånd 
där band har svårt/omöjligt att turnera kan man tänka sig att detta är omöjligt att framföra 
ochh saluföra som ensam person?

Oavsett. Detta är höstens och novembers soundtrack, på ett sätt som 
flyttar in och vägrar lämna dig om du ger det några varv. Oerhört bra 
platta!

REBELLÄNGELN TIPSAR!

DUBBELT UPP!

Michael Lindahl
VD
Ekonomi
070-523 68 97
michael@heavymetale.com

Jonas Lindgren
Bryggare
jonas@heavymetale.com



HARD HITTIN’ IPA IS OUR WAY OF SAYING 

THANK YOU 
FOR THE INCREDIBLE MUSIC 

CREATED BY ROCK´N´ROLL HEROES AND 
METAL LEGENDS ALL OVER THE WORLD

HARD HITTIN´ IPA 6,5%

QR-kod: Hårdrockhits från 70-talet och framåt
Humle: Columbus, Simcoe, Citra, Cascade, Mosaic
Lanseringsdag: 4 januari
Hyllplats på bolaget i: Älmhult, Ljungby, Markaryd 
Enstycksbeställning: Hela landet, alla bolag 
Beställningsnummer: 35401
Pris: 26,90kr

HARD HITTIN’ IPAIS OUR WAY OF SAYINGTHANK YOU FOR THEINCREDIBLE MUSICCREATED BY ROCK’N’ROLL HEROES AND METAL LEGENDS ALL OVER THE WORLD.
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HARD HITTIN’          IPA
33cl starköl, alk 6,5 % vol

SNÖRSJÖ


