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295.900:-
Subaru Outback från

OUTBACK – BÄST I TEST 
mot Volvo XC70, publicerat  
i Expressen, KvP och GT april 2010.

Bränsleförbr bl körn 6,4-10,0 l/100 km. CO
2
-utsläpp 167-223 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.  Miljöklass 2005. *Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil.extrautrustad.  Miljöklass 2005. *5. *ElleEller vir d 1500, 3000 och 4500 mil.

244.900:-
Subaru Legacy från

244.900:-
Subaru Forester från

SVERIGES MEST NÖJDA BILÄGARE. 
IGEN OCH IGEN OCH IGEN. OCH IGEN!

Enligt Sveriges största bilägarundersökning,  
Vi Bilägares AutoIndex 2011, har Subaru  
Sveriges mest nöjda bilägare. Filaregatan 7, Kungälv, 0303-20 86 00

www.kongahallabil.se, Mån-Fre 9-18, Lör 11-15

ÄLVÄNGEN. Redan på 
mellanstadiet grep-
pade Erik Hagström 
trumpinnarna för första 
gången. 

Sedan dess har musi-
ken spelat en bety-
dande roll i hans liv, 
och inte minst nu när 
hans melodiska döds-
metallband Within Y 
släpper sin fjärde skiva. 

Hans musikresa 
började i en replokal i 
Älvängen.

– När jag växte upp fick man 
alltid möjligheten att spela i 
band, och det har nog haft 
stor betydelse för att jag 
fortsatte med musiken. Man 
hyrde replokal i Älvängens 
Kulturhus, där man kunde 
vara i princip hur ofta man 
ville. Vi hade också mycket 
musik i skolan och det fanns 
alltid personer runt omkring 
som ville hjälpa till, bland 
andra ungdomsledaren 
Jonas Ekstrand. 

Erik Hagström har genom 
åren spelat i många olika 
bandkonstellationer och 
även nu har han flera projekt 
på gång samtidigt. 

Den nya skivan, vilken 
blir den andra sedan han 
kom med i Within Y, heter 
Silence Conquers och släpps 

den 28 september. Redan på 
releasefesten som äger rum 
den 16 september på rock-
klubben Sticky Fingers i 
Göteborg, kommer den att 
finnas till försäljning. Under 
kvällens spelning kommer 
publiken att få höra både nya 
och gamla låtar.

Förutom arbetet med 
skivinspelningen har Erik 
under den senaste tiden 
även spelat i ett tributeband 
till Clutch. Under namnet 
Soapmakers gör de covers på 
bandets låtar.

– Det är alltid något på 

gång och vid sidan om allt 
annat håller jag och min bror 
på att spela in lite låtar, men 
vi får aldrig färdigt något. 

Vill turnera
Trots framgångarna och det 
stundande skivsläppet är det 
en mycket ödmjuk trummis 
som Alekuriren träffar några 
veckor före skivsläppet. 

– Jag sysslar med musik 
för att det är kul. Under 

sommaren har vi tyvärr inte 
hunnit spela så mycket, så nu 
får vi köra lite hårdrep inför 
releasefesten så vi vet vad 
vi håller på med. Förhopp-
ningsvis blir det även ett par 
publikspelningar framöver, 
men vår sångare Andreas 
Solveström, som även är 
med i bandet Amaranthe, 
kommer att vara upptagen 
på annat håll, så vi får se hur 
planen blir.

Within Y hade även relea-
sefesten för förra skivan The 
Cult på Sticky Fingers så nu 
hoppas de på en storslagen 
repris. Även om Erik är nöjd 
med vad bandet åstadkom-
mit hittills, är nästa mål att 
komma med på en större 
turné. 

För fyra år sedan, 2007, 
precis när Erik hade kommit 
med, var de förband till det 
amerikanska metalcoreban-

det Killswitch Engage när de 
gästade Göteborg och Stock-
holm.

– Det är kul att komma 
ut och spela. Vi är fem gal-
ningar som har roligt till-
sammans. Vi fick inte riktigt 
genomslag med förra skivan, 
så nu hoppas vi att folk tar till 
sig våra nya låtar. 

Nytt skivsläpp för Älvängen-trummis
– Releasefest på Sticky Fingers stundar nu för dödsmetallbandet Within Y

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Bandmedlemmar. Det melodiska dödsmetallbandet Within Y består av Niknam Moslehi, gitarr, Jonas Larsson, bas, Andreas 
Solveström, sång, Mikael Nordin, gitarr och Erik Hagström, trummor.            Pressfoto: Johan Carlén

Trummis. Erik Hagström 
från Älvängen ser ödmjukt 
på musikframgångarna.


