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2010 var Halloweds
mest framgångsrika år
genom historien
och 2011 har mer krut lagts
på att göra Hallowed ännu bättre.
Så här långt har det resulterat
i att läsarsantalet fördubblats
på två månader från december till februari
och nu är uppe i en tiodubbling
mot januari 2010.
Halloweds grundare Caj Källmalm
ger sin syn på Hallowed idag, igår och imorgon.

En exklusiv klubb

Det som håller på hända nu är
något som vi, eller åtminstone
jag, hoppats på så länge att det
känns så otroligt glädjande att se
det hända.
För åtta och ett halvt år sedan
startade jag Hallowed, inte för att
tidningen skulle bli stor och populär, utan enbart för att göra en
tidning. Och då menar jag verligen en tidning, ett nummer och
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det var
allt. Men det
blev fler och allt
eftersom detta hände ändrade vi
också våra målsättningar. När
papperstidningen gick i graven
kände jag mig oerhört besviken
på att inga av dem målen hade
blivit uppfyllda, inte ens nära.
Och framförallt på att vi inte
kunde låta tidningen få chansen
att bli det den förtjänade, nämligen att få det genomslag som
den hade potential att kunna få.
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För snart fyra år sedan fick tidningen nytt liv, nu som PDF-magasin på nätet, och nu hade vi en
plan, till skillnad från vid papperstidningen. Och målsättningen var glasklar - störst i Sverige,
stor i resten av världen. Vi har
fortfarande en bit kvar till det,
men det som håller på hända nu
är något otroligt. Säger jag ett rekord i dag så är det redan slaget i
morgon. Du är inte längre en del
av en exklusiv klubb om du läser
detta, som du var för ett eller i
synnerhet två år sedan. Nu är du
en del av hundratals, tusentals likasinnade musikälskare som valt
att läsa just denna artikel.
Framgångarna förändrar dock
ingenting i hur vi gör vår tidning
- mer än möjligtvis att vi nu får
fler skivor än någonsin från diverse skivbolag som insett vilken

bra exponeringsplats en recension i Hallowed är idag. Men oavsett hur många skivor vi får eller
inte får är vår ställningspunkt
densamma - en recension handlar inte om att marknadsföra skivor. Det handlar om att uppriktigt beskriva vad det är som finns
på skivorna vi recenserar och
berätta om och varför vi tycker
detta är bra eller inte.
Sedan vi gick in i 2010 har
Hallowed.se fått en hel del förbättringar att visa upp. Vid nyår
förändrade vi hela designen på
sidan för att göra den mer lättnavigerad och lättläst. Vi började
också ha saker som musikvideo,
färgmarkerade citat i recensionerna och en guide till hur du
ska tolka våra betyg. Och förbättringarna fortsätter. 2011 har vi introducerat en klassikeravdelning
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Daniel Källmalm
Indalsälven vid Ristafallet
i vilken vi publicerar gammalt
material från papperstidningen
med en ansiktslyftning till dagens standard. Vi har också förbättrat läsbarheten på startsidan
där vi publicerar uppdateringar.
Och ännu mer är på gång!
Det finns en anledning till att
detta inte gjorts tidigare, vilket
är för att vi tvingades skala ned
Hallowed.se så mycket från ursprungstanken när den inte fick
det genomslag vi hade hoppats
på från början. Parallellt med
jobb och andra projekt hamnade
Hallowed som en bisyssla under
hela 2009 och delar av 2008 och
2010. Nu är det dags att ändra
den saken. Fler recensioner, fler
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artiklar och fler förbättringar än
någonsin är på gång under 2011.
Vi är redan fler än någonsin här.

Lite historia

2007 startade Hallowed om med
Hallowed.se och tanken då var
att göra en webbtidning i samma stuk som en papperstidning
kunde se ut - fast hundra gånger
bättre när alla möjligheter från
att vara en webbaserad tidning
togs tillvara på.
Tanken var kanon och förtjäHallowed PDF-Magazine
Design: Caj Källmalm

Halloweds tidslinje från start till idag...
(Med idag menas första mars 2011)

Januari 2006: Caj Källmalm bestämmer sig för att starta om
Hallowed, nu som PDF-tidning. Ett helt nummer färdigställs,
drygt tio skribenter knyts till tidningen men i sista stund bestäms
det att tidningen inte ska släppas pga att Caj blivit knuten till
något annat och inte hinner med Hallowed för stunden
April 2003: Andra
numret av Hallowed
Metal Magazine
släpps i butik. Ett
märkbart bättre nummer än det första både
utseendemässigt och
textmässigt

Juli 2002: Hallowed
Metal Magazine tar sin
första form på ett idéstadium.
Tidningen hade vid här inget
namn utan bara en färdig idé
om vad den skulle innehålla

April 2004: Femte numret av
Hallowed släpps i butik, nu med
en helt ny logotyp. Fel på trycket
förstör alla bilder i tidningen. Detta
kom att bli sista riktiga numret av
tipapperstidningen

Juli 2007: Hallowed.se
lanseras äntligen med s.k.
promonumret Hallowed 2.01
som ska visa skivbolag och
läsare att Hallowed är tillbaka, starkare än någonsin.

Juni 2004: Beslutet att lägga ned Hallowed görs. Ett sista nummer
med det material som finns färdigt beslutas släppas för prenumerna

Denna gång är de
t på riktigt! Nu är
satsning med seDecember
Det utseende- det en seriös
riösa m2003:
änniskor. Nu har
färdigutvecklad mässigt
vi en mer
vilt experimentella fjärde
plan på
hur det ska gå till,
Januari 2003: Första numret av
se ut och
numret kommer ut i butik.
Hallowed MetalnaMagazine
släpps.
de sena
st och som i slutän
den gjorde att de
En tidning som får stor medial
t inte
uppmärksamhet
lokalatnivå
kepåom
t det skulle bli m
er än ett nummer
och börjar säljas
i
butiker
blev deti tog vi ba
.
N
är
de
t
ra saker som de
Östersundtrakterna
kom och gjorde
vårt bästa för att
det skulle funger
a. Det fungerade,
hjälpligt – ett tag.
Men eftersom vi
inte hade någon
erfarenhet, något
kapital eller en ut
arbetad strategi

nade ett större genomslag än vad
som blev, men vi tog lärdom av
det som inte blev och förändrade
Halloweds upplägg utifrån vilka
förutsättningar vi hade att spela
med. Förra året fick vi skörda
dem första framgångarna för det
och i år ser ut att kunna göra om
och triumfera 2010s framgångar
i samma skala, vilket är att fyrdubbla antalet läsare från årets
första månad till den sista. Kanske är hårdrocken på gång med
en andra våg i sin renässans? Eller kanske är det bara så att ju fler
som upptäcker Hallowed desto
fler blir vi som läser eftersom ni
som hittar hit blir kvar? Ja, du
kan bara svara för egen del och
jag kan inte svara för någon annan. Men jag hoppas ni läser Hallowed för att ni gillar våra texter,
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Juni 2003: Tredje
numret ute i butik.
Det nummer som
utseendemässigt
förmodligen kan
ses som det bästa
av pappersutgåvan

dem kommer inte att försämras.
Vi kör vår stil och den är som den
är. Like it or not.

Feedback

Många är de recensioner vi skrivit genom åren. Och för varje recension gör vi gör en till. På Engelska. Hallowed har ungefär 1/3
av våra läsare i Sverige, resten läser den internationella upplagan
på engelska. 25% är Amerikaner
och resten är hela världen: Britter,
Japaner, Australiensare, Ryssar,
Rumäner, Kanadensare... Ja, till
och med Libaneser besöker Hallowed.se. Vem kunde tro det?
Något jag saknar när jag skriver svenska artiklar och recen-
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LEDARE

Januari 2010: Nya Hallowed.se lanseras med
en helt ny design. Läsarantalet ökar drastiskt
redan första månaden

Februari 2008: Hela
Hallowed.se förändras
och nu kan man läsa
både recensioner och
artiklar en och en istället
för i ett stor pdf-nummer
på flera hundra sidor.

November 2010: Hallowed.se gör sin bästa
månad under 2010
med fler publicerade
recensioner och fler
läsare än någonsin.
Sveriges svar
på ABBA!

Hallowed Music Magazine | PDF-magazine |
Juli 2007 | 0 kr

Doro

Edguy

>>

“Det var kul att
se hur naiv jag var på
den tiden” Doro berättar om

Tiamat
Ayreon

bilderna och filmerna
som togs då hon var ung
och behövde pengar.
Läs mer på sid. 70
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Detta är ett promonummer

Amorphis
Cruachan
Manowar
Elvenking
Rhapsody
Nightwish
Hammerfall
Sturm Drang
and...
Und

September 2002:
Hallowed Metal
Magazine får sitt
namn klart och en
första logotyp.
Första intervjun med
Jarpen, gitarrist i
Elvenking, bokas in
i månadsskiftet

December 2007: Pga utebliven
succé har flera skribenter redan
hoppat av. Konceptet beslutas
att det behöver förändras för
att passa den betydligt mindre
redaktionen

Februari 2011: Hallowed har slagit alla rekord från 2010 och på två månader
fördubblat antalet läsare från november och december 2010 (som var de
bästa månaderna före årsskiftet). En klassikeravdelning och förbättrad läsbarhet har introducerats. Alla rekord slås för andra månaden i rad.

Någon gång under 2005 lad
es denna tidning i sin
första utformning ned efte
r svåra ekonomiska
problem och bristande tid
(samt engagemang från
vissa som utsade sig för att
jobba med tidningen).
Idag skrivs ett nytt Hallow
edkapitel, då Hallowed
inte bara återuppstår i
musikmediebranchen,
utan också byter skepnad
– från papperstidning
till tvåspråkig pdf-tidning.

Icon & Black Roses

filmmusik
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Caj Källmalm,
precis som
förr chefredaktör på
Hallowed.
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filmer som har
musikaliserats

Hallowed tittar på

astrologi
i
Musikikonerna personifierade:

vem är vad och varför?
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rockvärlden

Musikkris

vad händer
med musikvärlden
idag?
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Hallowed Magazine har inte
ens 1 1/2 år kvar till vårt tioårsjubileum, vilket även kommer att
vara webbtidningens femårsjubileum. Snacka om att ni som är
med oss tills dess kommer få ett
jubileumsår utöver det vanliga!
Det är ofattbart hur fort tiden har
gått. Tio år är sjukt länge!
Men nu koncentrerar vi oss på
det år vi påbörjat. Ha ett trevligt
Hallowedår 2011! Med ett av Sveriges största rockmagasin!
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