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ALE. En dröm kan gå i 
uppfyllelse för Aleban-
det Demotional. 

De ligger just nu etta 
i en röstningstävling 
där priset är att bli för-
band till ett av Sveriges 
största dödsmetallband 
– Arch Enemy. 

Redan nu är de på 
rejäl frammarsch och 
genombrottet är inte 
långt borta för de väl-
klädda killarna bakom 
den hårda musiken.

Stämningen är full av för-
väntan när Alekuriren träffar 

fyra av bandets sex medlem-
mar i replokalen i Majorna. 
De övriga två bor i Växjö. 
Inom bara några dagar 
avgörs röstningstävlingen 
som just nu pågår på skivbo-
laget Century Medias hem-
sida. Än så länge ligger de i 
täten av de sex band som är 
kvar och marknadsföringsar-
betet är i full gång. Vinnaren 
får öppna för Arch Enemy 
när de spelar på Trädgår’n i 
Göteborg den 11 november.

– Jag tror vi tar hem det, 
om inget annat band kör en 
extrem promotionkampanj, 
man vet aldrig, säger gitar-
risten Sebastian Fjordevik.

Medlemmarna i Demo-
tional har satsat på ett fram-
gångsrikt koncept där kon-
traster får lov att ta plats. De 
kallar sin musikstil modern 
melodisk metal och till skill-
nad från många andra band i 
samma genre intar de scenen 
i vita skjortor, svarta västar 
och slipsar. 

– Vi vill visa att man inte 
behöver se ovårdad ut bara 
för att man spelar hård 
musik. Det blir en intressant 
och ovanlig kontrast, säger 
sångaren Christopher Kris-
tensen.

Målet är att nå ut till så 
många som möjligt och 

genom den melodiösa stilen 
riktar de sig till en bred 
publik. Nu på lördag, den 
24 september spelar de på 
rockklubben Belsepub på 
Henriksberg i Göteborg och 
deras förhoppning är att så 
många som möjligt kommer 
och lyssnar.

– Musiken ska vara hård, 
men så mainstream som 
möjligt för att kunna till-
tala många. Våra influenser 
kommer från i princip allt 

och vi spelar det vi själva 
tycker om, säger Sebastian.

Fått erbjudanden
Demotional bildades 2009 
och har på kort tid gjort sig 
ett namn inom Göteborgs 
hårdrocksscen. Förra sön-
dagen blev de signade av 
managementbolaget Horns 
up agency, som tror på deras 
potential.

– De hjälper oss med de 
mesta runt omkring, till 

exempel bokningar och 
marknadsföring, säger gitar-
risten Johan Olofsson.

Ännu har de inte släppt 
någon skiva, trots att flera 
bolag har visat intresse. De 
vill vänta på rätt tillfälle.

– Vi har släppt en digital 
EP med tre låtar på Spotify 
och ytterligare en är på gång. 
Just nu satsar vi mest på att 
komma ut och spela för att 
sprida musiken så mycket 
som möjligt, säger basisten 

Kristoffer Lindh.
Vad skulle det betyda 

om ni fick vara förband till 
Arch Enemy?

– Allt kan börja där. Även 
om vi inte vinner så skulle 
tävlingen i sig kunna bli 
ett startskott för oss, säger 
Christopher.
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Stilfullt. Trasiga jeans och rufsigt hår är inget för killarna i Demotional. För dem går stilig klädsel och hård musik hand i hand. 
Pressbild: Marcus Fjordevik

DEMOTIONAL
Bildades: 2009
Medlemmar: Kristoffer Lindh, 
Sebastian Fjordevik, Johan Olofs-
son och Christopher Kristensen 
(alla fyra från Ale), samt Nils-Pet-
ter Nilsson och Tommy Magnus-
son från Växjö.
Musikstil: Modern melodisk 
metal 
Aktuella: Tävlar om att bli för-
band åt Arch Enemy. Spelar på 
rockklubben Belsepub på Henriks-
berg i Göteborg lördagen den 24 
september. Och sångaren Chris-
topher Kristensen tillägger:
– tävlingen i sig kan bli start-
skottet.
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