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Svenska One Without valde efter att de släppt sin debut 
att satsa på att släppa sitt andra album i egen regi, dock 

inte på det sätt du kanske förväntar dig. Många band väljer 
idag att starta egna bolag och släppa sina album genom en 

etablerad distributör men One Without satsar istället på att 
ge ut sitt album gratis för alla och envar genom nedladdning 

från deras hemsida. Det finns dock också möjligheten att köpa 
albumet genom olika kanaler som säljer musikfiler online, 

albumet som går under namnet Sweet Relief kommer också att 
finnas att beställa som klassisk CD från bandets hemsida.

Av DAniel KällmAlm

Foto: DAniel Bävernäs, roBert 
PAlm, one Without Promo

PuBlicerAD: 2011-06-14

Hela den saken känns lite grann 
som en helomvändning för 
ett band som förra gången jag 
samtalade med dem inte ens 
ville lägga upp hela låtar på sin 
myspace innan de ens släppt sitt 
första album, vad utlöser egentli-
gen en sådan förändring? Enligt 

Joonas Niskanen, gitarrist, är det 
på grund av en korrupt bransch 
där ”alla andra” ska tjäna pengar 
på deras musik.

- Det känns som att det behövs 
en riktigt akut åtgärd till pro-
blemet. Vi är inte de som nånsin 
sett musiken som mål att tjäna 
pengar, men för att få allt med 
turnerande och spela musik fullt 
ut att fungera så är det en ganska 
grundläggande sak som måste 
fungera.

- Då var det mycket att man 
”ska ha” skivkontrakt som var 
det vi hade i huvudet, men efter 
att ha legat på ett såpass stort bo-
lag som Lifeforce, och verkligen 
se och känna vad det är och hur 
grejer går till bakom kulisserna 
så kändes det tyvärr som att man 
hade gjort det mkt bättre själv. 
Det var inte alls roligt att märka 
att skivbolaget inte brydde sig 
om bandet utan bara deras intäk-
ter på oss, och att det fortfarande 
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endast var vi som gjorde allt jobb 
med promotion biten.

Och enligt Joonas har intresset 
för det nya albumet varit stort 
och redan nu har bandet tjänat 
mer pengar än på föregående al-
bum som släpptes på Lifeforce 
Records.

- Det tyder ju bara på ointres-
se från skivbolagets sida av att 
lägga energi och pengar på pro-
motion, helst vill dom tjäna så 
mycket som möjligt och göra så 
lite som möjligt. 

Dessutom får de in en del 
pengar på albumet också, inga 
miljoner ännu dock förklarar Joo-
nas men säger att han blir riktigt 
glad när han går in och tittar på 
siffrorna över hur många som 
faktiskt laddar hem albumet.

Det är inte bara nedladdning-
arna som varit många och en 
positiv sak för One Without, re-
sponsen från media har också va-
rit positiv och bandet har fått fina 
omdömen i recensionerna.

- Mycket bra respons från me-
dia över hela världen med re-
censioner som man bara kun-
nat drömma om. Visst finns det 
några som tyckt mindre om den, 
men ändå inte gett dåliga poäng, 
förklarar Joonas.

Sweet Relief
Aggressivt, djupt och vackert är 
hur Joonas beskriver Sweet Re-
lief och beskriver det som att det 
borde ha varit deras första album 
men att det kanske inte är helt 
ologiskt att Thoughts of a Seclu-
ded Mind blev bandets debut 
2009.

- Man samlar ju oftast sina ”bäs-
ta” låtar från en längre period till 
debuten vilket också vi gjorde. Så 
visst skiljer det sig med den nya 
plattan mer mot det tekniska hål-
let än första, men man hör i alla 
fall att det är samma band, för-
klarar Joonas.

Och det är inte bara det musi-
kaliska som skiljer sig mellan de 
två albumen, tillkommandepro-

ett tydligt ja.
- Men vi är absolut inte miss-

nöjda med första albumet, tilläg-
ger han dock.

Personligen finner jag ingen 
anledning till att han skulle vara 
missnöjd med debuten heller ef-
tersom det är ett väldigt bra al-
bum i min mening. När det gäller 
låtmaterialet vill Joonas inte välja 
ut någon favorit eftersom han 
inte kan bestämma sig.

- Kan fortfarande inte bestäm-
ma mig för någon favorit, ena 
stunden är det en låt och nästa en 
annan beroende på humöret.

Joonas påpekar också att han 
inte ogillar något av spåren på al-
bumet och att det känns som att 
de fått med vad de ville ha.

One Without har alltid hoppats 
på att få vara ett turnerande band 
och de har turnerat med Ever-
grey, Katatonia och The Genitor-
turers samt stått på festivalscener 
och spelat live i svensk radio så 

helt oerfarna kan de inte sägas 
vara när det gäller den saken 
men Joonas säger att det är lite 
av ett ”moment 22” i musikbran-
schen för tillfället vilket gör det 
lite krångligt att få möjligheten 
att komma ut och spela.

- Hade man själv fått välja så 
skulle vi spela varje dag för alla 
över hela världen, säger Joonas.

Avrundning
När jag först intervjuade bandet 
hade de ännu inte släppt sitt de-
butalbum men självklart hållit på 
en stund att spela tillsammans. 
Joonas förklarar att de utvecklats 
otroligt mycket under den tid de 
hållit på och att de är alla väldigt 
duktiga musiker och att han är 
stolt över att vara med i ett så bra 
gäng. 

Sättet Sweet Relief släpptes på 
var onekligen ganska annorlun-
da men frågan är om de kommer 
att fortsätta släppa sin musik på 

samma sätt i framtiden, Joonas 
vet inte vad som kommer att ske 
i framtiden.

- Det är mycket framtiden för 
musikbranschen som styr hur vi 
”måste göra”. Man skulle ju ab-
solut inte tacka nej till ett skiv-
kontrakt som ser okej ut, men 
det ser tyvärr inte ens okej ut i 
dagens läge.

Det betyder förstås att vi får 
avvakta och se vad som sker helt 
enkelt, och med den saken kan vi 
inte göra annat än att tacka Joo-
nas för hans tid och svar.

Joonas själv avslutar med någ-
ra uppmaningar: 

-Tack till alla som tagit sin tid 
att läsa detta :)In på hemsidan 
och ladda ner plattan!www.one-
without.com Eller checka in nya 
musikvideon till singeln ”Preten-
der” på www.youtube.com/one-
withoutsweden

cessen för Sweet Relief var även 
den annorlunda förklarar Joonas.

- Ja det var verkligen en mycket 
lång process då vi redan innan 
spelade in demoversioner på allt. 
Vi hade en ganska bra vision om 
hur vi ville att det skulle låta re-
dan i ett tidigt skede för denna 
plattan, och vi lyckades riktigt 
bra med att sätta det soundet.

Personligen tycker jag att Sweet 
Relief är en tydlig förbättring 

men kanske inte nödvändigtvis 
överdrivet stor från föregående 
album med en mognare ljudbild 
som skribenten personligen an-
ser vara bättre än föregående al-
bum. Betygen hos Hallowed för 
dessa album var identiska men 
det behöver inte betyda att de är 
exakt lika bra. För Joonas gäller 
samma sak, på frågan om Sweet 
Relief är bättre än Thoughts of a 
Secluded Mind svarar han med 


