
Det ultimata bandet med stil, förstklassiga låtar och storslagna 
ambitioner
En intervju med Maja Linn och Sara Frendin av Heavy Tiger

Ert debutalbum „Saigon Kiss“ har precis släppts. Vad skulle ni säga varför man ska lyssna på den?
Den är grym helt enkelt! Skruva upp volymen och njut.

Vilken tycker ni är den bästa låten på „Saigon Kiss“ och finns det någon historia bakom den?
När vi valde ut låtarna till skivan var vi noga med att det skulle bli en platta med „just killers, no fillers“. 
Därför är det svårt för oss att välja ut en låt, vi 
tycker att alla är grymma. Dessutom var det 
nästan ett år sen vi spelade in de här låtarna, 
så för oss är de gamla Heavy Tiger-låtar som 
vi redan känner att vi nästan spelat sönder.

Hur bildades Heavy Tiger?  
Hur lärde ni tre känna varandra?
Då Maja i sitt tidigare band kände att de 
andra medlemmarna inte var tillräckligt 
engagerade och taggade, bestämde hon 
sig för att starta ett genuint rock n roll 
band. Det skulle bli det ultimata bandet 
med stil och attityd, förstklassiga låtar och 
storslagna ambitioner. Efter idogt letande i bekantskapskretsen hittade hon Sara och Astrid genom 
gemensamma vänner, och Heavy Tiger var ett faktum. Vi kände alltså inte varandra innan vi startade 
bandet. Nu bor Maja och Sara tillsammans!

Ert album släpptes av det tyska heavy metal skivbolag High Roller Records. Hur gick det till?
När skivan var inspelad och klar skickade vi runt skivan till några olika skivbolag. Det var flera som 
var intresserade, men vi valde High Roller då de direkt visade engagemang och att de trodde på den 
här plattan. Dessutom känner vi Robert Pehrsson som då nyligen hade skrivit på kontrakt med High 
Roller och verkade vara väldigt nöjd med dem.
Vi är glada att vi valde High Roller, de har gjort ett grymt jobb hittills. Vinylerna är i stort sett slutsålda 
och en ny press är på gång.

Ni kallar er för ett Do-It-Yourself-band, vad betyder det egentligen?
Det är precis vad det låter som! Do it yourself - gör det själv. Vi jobbar så mycket som möjligt själva 
med allt runt omkring bandet. Det handlar mycket om att ha koll på vad som händer, vilket blir 
svårare ju fler man har som jobbar kring bandet. Maja är bandets perfektionist och måste ha koll 
på allt. Dessutom kostar det pengar att anlita folk. Ju mer man gör själv, desto mer pengar får man 
behålla.
För ett par veckor sedan släppte vi en video till titelspåret „Saigon Kiss“. Den är filmad, producerad, 
regisserad och klippt av Heavy Tiger. Ingen annan inblandad på något sätt! Dessutom har Astrid sytt 
våra nuvarande scenkläder, skitsnygga är dom!



Sverige beskrivs oftast som ett jämställt land där feminism har nått väldigt långt. Skulle ni hålla 
med om det? Skulle ni säga att Heavy Tiger är ett feministiskt band?
Feminismen har nått långt i Sverige om man jämför med många andra länder men det är långt ifrån 
jämställt, speciellt inte i musikbranschen. Som rockband med enbart kvinnliga bandmedlemmar i 

får man hela tiden fightas för att bli tagen på allvar 
och man blir tvungen att vara politiker och musiker 
samtidigt. 
Vore skitskönt om folk slutade fokusera så mycket på 
kön och bara diggade musiken istället! 
Så ja, Heavy Tiger är ett feministiskt band och 
det borde alla vara eftersom att feminism innebär 
jämställdhet mellan könen. Vore helt grymt om 
„killband“ började bry sig om denna fråga också 
eftersom det inte bara är upp till oss tjejer att försöka 
förändra. 

Måste ni som ett kvinnligt band kämpa mycket med 
chauvinism? Hur reagerar ni på det?
Ofta när vi kommer till ett nytt spelställe blir vi inte 
riktigt tagna på allvar. Säkert pga att vi är tjejer, men 
också för att vi är så unga. Det kan vara allt från en 
ljudtekniker som frågar om man behöver hjälp att sätta 
på förstärkaren till en arrangör som knappt bryr sig om 
att hälsa. Denna attityd som vi så ofta möts av bygger 
på fördomar och man måste helt enkelt se till att bevisa 
motsatsen. Bete sig professionellt och gå upp på 
scenen och spela skiten ur dem!

Efter spelningen är attityden gentemot oss plötsligt helt annorlunda. En som innan spelningen 
ignorerade oss totalt kan komma fram och säga att jävlar vad grymma ni är.
Så får man fortsätta tills folk har fattat att rock inte sitter mellan benen.

Vad får man förvänta av er på scenen?
Mycket energi och attityd. En storslagen rock n roll show, både musikaliskt och visuellt.

Ert sound verkar som om det kommer från sextio- och sjuttiotals punk; lite The Clash, lite Kiss. 
Varför just detta inflytande?
Vi är alla mer eller mindre uppväxta med den musiken, och det är sådant vi alla till största del lyssnar 
på själva. Det var på 60- och 70-talen som rocken och punken var som bäst, den har ju inte blivit 
bättre på senare år.
Vi har självklart influenser från olika håll som individer också, men just kärleken för 60- och 
70-talsmusiken har vi alla har gemensamt.

Skivan inspelades i Nicke Anderssons Gutterview-Studio och ni var även på turné med Imperial 
State Electric. Hur var det att turnera med Sveriges så kallade Rock-kung Nicke Andersson?
Vi spelade in skivan med Fred Estby som också äger Gutterview-studion. Han är helt grym och 
fattade precis vad vi ville ha för sound. Det är även Fred som mixade plattan.
Det var kul att spela med Imperial och som vanligt väldigt roligt att lira i Finland. Finland är helt klart 
vårt favoritland att spela i. Finnarna har verkligen fattat grejen!



Finns det redan nu några planer på en turné i Tyskland?
Vi hoppas på att kunna göra en Tysklandsturné så snart som möjligt. Förmodligen blir det till hösten, 
men man vet aldrig om det kanske blir ett par gig där nere redan till sommaren.

Vilka framtidsplaner har ni?
Nu i April ska vi ha en andra releasefest för „Saigon Kiss“, denna gång i Helsingfors. I samband 
med det kommer vi även att göra en del tv/radio-intervjuer i Finland. Sedan i sommar blir det en del 
festivaler, mest i Sverige. När vi inte är ute och gigar stänger vi in oss i replokalen. Nya låtar till en ny 
skiva är på gång och vi siktar på att släppa skiva nr 2 så snart som möjligt.

Med vilka (nutida) musiker vill ni helst samarbeta med och varför?
Det är synd att The Ark har lagt av att spela tillsammans. Vi skulle vara det perfekta förbandet! Heavy 
Tiger och The Ark har många gemensamma nämnare. Precis som The Ark har vi låtar som är „hitiga“ 
med catchy refränger, vi satsar mycket på liveshowen och vi har snygga scenkläder.
Precis före jul släppte vi en EP på spanska bolaget Ghost Highway. En av låtarna på skivan är en 
cover på The Ark låt „Superstar“.

En sista fråga: Ni kommer från Stockholm. Vart ska man gå när man är där?
Har man inte varit på Kafé 44 så är det ett måste! Vi lirar där 9e april tillsammans med Dregen. Och 
när man väl är där får man inte glömma att testa Tompas legendariska kanelbullar!

Tack för intervjun!

Text: Jaana Bla & Josephine


