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ALAFORS. De har redan 
gjort sig ett namn på 
Göteborgs hårdrocks-
scen.  

Nu jobbar alebandet 
Twin på sin debutplat-
ta – som de hoppas ska 
bli nyckeln till ännu fler 
och större spelningar. 

Historien tar sin bör-
jan en kall vinternatt i 
Alafors 2010…

Trummisen Linus Fogel-
berg och gitarristen, sång-
aren och låtskrivaren Oscar 
Petersson kidnappade ba-
sisten John Eriksson från en 
fest och tog med honom till 
replokalen i gamla Ahlafors 
fabriker. Redan efter första 
låten insåg de att där fanns 
något att bygga på. 

Ett halvår senare anslöt 
gitarristen Henrik Olaus-
son och sedan dess har det 
rullat på. 

Närmare 30 spelningar, 
en inspelad EP och en mu-
sikvideo senare har Twin 
mer flyt än någonsin.

– Just nu jobbar vi på vår 
första fullängdsskiva, som 

förhoppningsvis ska vara klar 
i slutet av sommaren, början 
av hösten. Vi har idiotiskt 
mycket material att välja 
från, säger Oscar, som skri-
ver de flesta av bandets låtar. 

Söndagar är den heliga 
repdagen då de träffas i re-
plokalen i Alafors, där gol-
vet pryds av en röd persisk 
matta, väggarna är täckta av 
bandflaggor och affischer 
och en antik soffa klädd i blå 
sammet utgör enda sittplat-
sen. Musiken hörs ända ner 
till busshållplatsen. 

– Vi har haft en jäkla tur 
som under nästan hela året 
haft spelningar att repa in-
för. Det har verkligen flutit 
på, säger Linus och gör se-
dan ett försök att förklara 
hur bandet låter, något som 
alltid är lika svårt. 

– Bredbent hårdrock, bru-
kar vi säga. Tunggungigt och 
nedstämd med influenser 
från bland annat Corroded 
och Mustasch. 

John försöker sig på en 
liknelse:

– Som att köra en riktig 
muskelbil en varm sommar-
dag i solbrillor och med arm-
bågen utanför. Man vet att 
kraften finns att bränna på 
hur mycket som helst, men 
man behöver inte göra det.

Märklig spelning
Den märkligaste spelningen 
de gjort var på Potatisfesti-
valen i Alingsås för ett par år 
sedan, som slutade med fem 
personer i publiken. 

– Det var en jättepublik 
från början och ett väldigt 
pådrag. Problemet var bara 
att vi skulle spela efter Sean 
Banan, som dessutom skulle 

ha signering på baksidan di-
rekt efteråt. Det slutade med 
fem pers i publiken samt en 
lång kö med barnfamiljer 
som stod och höll för öro-
nen bredvid högtalarna när 
vi drog igång, berättar John.

Som tur är har det även 
varit en rad lyckade spel-
ningar, bland annat på rock-
klubben Sticky Fingers, som 
de gästar nästa gång den 26 

april då de är förband till gö-
teborgsbandet Outshine. 

Om debutskivan är nästa 
mål så står en längre turné 
under de mer långsiktiga.

– Det är såklart svårt att 
inte ha rockstjärnestatus som 
mål, säger Oscar och Linus 
tillägger: 

– Ett mål är att få chansen 
att vara förband till något 
större band, det är på den 

vägen många blir upptäckta. 
Man hade såklart velat göra 
en längre turné och även få 
spela utomlands.

– I första hand ska vi kon-
centrera oss på att göra en 
riktigt bra platta, då kan vi 
skicka ut presskit till olika ar-
rangörer. EP:n har tjänat oss 
väl för att få pubspelningar, 
men nu vill vi ta det ett steg 
längre, säger John.
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Det är vi som 
är Axelssons!

Enkelt och lättskött 
boende!

Välkommen till detta ytterst välplanerad 
radhus i centrala Nödinge. Här bor du 
med närhet till skola, dagis, Ale torg och 
pendelstation mot Gbg. Hela 94+94 kvm 
ger plats åt hela familjen. Välskött hus med 
bla nyare tak, badrum och värmesystem. 
Två st garageplatser i länga medföljer. 
Välkommen på visning!  94+94 kvm. 

Pris 1.995.000:- som utgångspris.
Visas 23/1.
Adress Klockarevägen 12D. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Välplanerat med hiss från 
markplan

Välkommen till denna välplanerade 
trea i centrala Surte. Här bor du enkelt 
och bekvämt med hiss från markplan. 
Gångavstånd till pendeltågetsom tar 
dig till centrala Göteborg på ca 10 min. 
Inglasad balkong som utgör ett trivsamt 
”extrarum”. Föreningen renoverar 
badummet under 2014. Vån. 2/5, hiss. 
77,7 kvm. Avg. 4.674:-

Pris 950.000:- som utgångspris.
Visas 23/1. 
Adress Göteborgsvägen 97C. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Central villa med 
potential!

Välkommen till denna trevliga villa i 
centrala Älvängen! Här bor du med
gångasvtånd till all service och 
pendeltåget mot Gbg. Villan har en del
renoveringsbehov och passar perfekt 
för dig som vill sätta din egen prägel på 
boendet. Välkommen på visning! 107 kvm. 

Pris 1.700.000:- som utgånspris.
Visas 25/1. 
Adress Carlmarks väg 70.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Välplanerad 4:a mitt  
i centrala Surte!

Äntligen en 4:a i centrala Surte på andra 
våningen med balkong. Tre sovrum och 
två toaletter. Lekplats på gården och 
restaurang runt hörnet. Mycket välskött 
förening med gemensamt motionsrum 
och bastu. Pendeln tar dig till Göteborg 
på 12 minuter och nya E45:an på ca 15 
min. Välkommen på visning! Vån. 2/3. 90,7 
kvm. Avg. 5.126:- 

Pris 1.275.000:- som utgångspris.
Visas 24 och 26/1.
Göteborgsvägen 95A. 
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– Alebandet i full gång 
med sin debutplatta

Repdags. Finus Fogelberg, Oscar Petersson och John Eriksson bildar tillsammans med Henrik Olausson hårdrocksbandet Twin, som har 
sin hemvist i Alafors.

Twin redo för nästa steg
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