
 
 

BESKRIVNING: 

Hilastherion är ett melodiskt dödsmetallband från Vasa (Finland) som tagit influenser av en 

del välbekanta finska metallband, men tillagt egen originalitet. Låtarna innehåller tunga gitarr 

riff, brutala skrik, medryckande melodiska slingor, snabba gitarrsolon och har texter med ett 

rakt och upplyftande budskap. 

 

Bandmedlemmar 2018: 

 
Från vänster: Trygve Strömvall (keyboards), Thomas Lindell (elgitarr), William Rönn (sång), Jari 

Ketola (trummor) ,  Niclas Buss (gitarr, sång) och Henrik Böckelman (elbas, sång). 

 

Kontaktuppgifter: 

hilastherion.com 

facebook.com/hilastherionofficial 

Email: hilastherion@gmail.com 

Kontaktperson: Niclas Buss, tel. +358504681083 

 

  

http://www.hilastherion.com/
http://www.facebook.com/hilastherionofficial
mailto:hilastherion@gmail.com


UTGIVNA ALBUM: 

 

”Taken from Darkness”, utgiven 14.11.2007 

Bolag: Maanalainen Levykauppa/Bullroser Records 

 

“Signs of the End”, utgiven 30.5.2014 

bolag: Die and Gain Records 

(https://www.facebook.com/Die-and-gain-records-234650753289875/) 

 

Bakgrundshistoria: 

Bandet Hilastherion formades år 2003 när Anders Olin och William Rönn slog sina kloka 

huvuden ihop. Anders började skriva positiva texter som William sedan tonsatte med egen 

musik. Det var inte förrän år 2006 som Hilastherion blev ett helt band och bestod då av 

medlemmarna William Rönn, Joel Björkstrand, Niclas Buss (PARAKLETOS, NORTHERN 

FLAME) och Henrik Fellman. Under sommaren samma år började Niclas komponera musik 

till Anders resterande sångtexter samt förbättrade Williams låtar, som nu blev mera melodiska 

och medryckande. Denna process resulterade i en demo med 11 låtar. 

 

Kort efter att demon var färdig i så ville Niclas börja banda in det riktiga albumet. Till att 

börja med så fick bandet hjälp med sessionstrummande av Jani Stefanovic (DIVINEFIRE, 

ESSENCE OF SORROW, MISERATION, ex-RENASCENT). Eftersom bandets budget inte 

var särskilt stor, så kontaktades Jani för att leverera högklassiga trumspår inom en kort tid. 

När Hilastherion fick dessa välljudande trumspår kunde bandet alltså börja banda in resten av 

albumet i Niclas hemstudio. I februari 2007 slutfördes inbandningarna och kring den tiden 

skapades ett samarbete med ljudteknikern och musikern Torbjörn Weinesjö (VENI 

DOMINE). Torbjörn skulle mixa debutalbumets låtar i sin professionella studio i Sollentuna, 

Sverige. Samarbetet fungerade utmärkt och därefter i mars masterades slutligen albumet av 

Sami "Hannu" Koivisto (som har jobbat med AMORPHIS, NORTHER, WALTARI). 

 

Samtidigt som bandmedlemmarna väntade på mixning- och masteringsprocessen så började 

regelbundna övningar ta plats. Naturligtvis behövdes nu en keyboardist, då Niclas inte kunde 

hantera sång, keyboards och gitarr på samma gång. Anders Bengs steg då in i bilden och kom 

med i bandet. Under de följande månaderna skickade bandet ut sin promo CD till olika 

skivbolag och fick slutligen ett kontrakt med Maanalainen Levykauppa. Det officiella 

utgivningsdatumet på debutalbumet blev då 14:e november samma år. 

 

Med denna bandkonstellation hade bandet ett par festivalkonserter, t.ex. Immortal Metal fest i 

Nokia, Maata Näkyvissä i Åbo och Konstens natt i Vasa, samt några mindre klubbspelningar. 

Dock fick bandet efter ett tag några små interna problem och höll paus under två år med 

övningar. Men under den tiden fortsatte Niclas och William ändå komponera ny musik. 

2011 blev bandet mera aktivt igen när en ny trummis och en ny basist ersatte de gamla. Jari 

Ketola och Henrik Böckelman skapade ny allmän motivation för medlemmarna och var 

skickligare på sina instrument än sina föregångare. Dessutom fick bandet stor hjälp med de 

nya låtarna av amerikanen Eddie DeWitte i form av korrekturläsning av engelska texter, nya 

sångtexter och några sånginsatser. Eddie hade sedan några år tillbaka hittat Hilastherion på 

internet och tog där kontakt, efter att ha gillat musiken väldigt mycket. 

 

Följande år hade Hilastherion fått färdigt komponerat allt material för det andra albumet och 

kunde då bege sig till studion. Mellan april och augusti 2012 spelades allt material in. Sami 

Koivisto mixade låtarna i september och Virtalähde Mastering gjorde masteringen i oktober. 

https://www.facebook.com/Die-and-gain-records-234650753289875/


Några månader fram i 2013 fick bandet äntligen ett kontrakt med Die and Gain Records för 

att släppa den nya skivan “Signs of the End” nästa år i maj. 

 

Under mitten av 2015 slutade keyboardisten Anders Bengs i bandet av personliga orsaker. 

Som tur var kunde Trygve Strömvall komma med i bandet istället. Trygve har spelat med 

Niclas och Jari i ett tidigare bandprojekt så det var en smärtfri övergång. 2016 spelade 

Hilastherion sin första livespelning utanför Finlands gränser på festivalen Elements of Rock i 

Uster, Schweiz. 2017 medverkade bandet på den första upplagan av Rainbow Rock i 

Sollentuna, Sverige. De återvände också hit för ett andra uppträdande 2018. För spelningen 

2018 kom gitarristen Thomas Lindell med i bandet för att William Rönn skulle kunna 

fokusera mer på sången. 

 

För tillfället 2018 är Hilastherion på väg in i studion för att banda in en EP. Det finns också 

färdigt material för ett kommande album, men ännu i april 2018 finns det inget tidsschema för 

inspelningen av den här skivan. Mer info om den här skivan kommer så småningom att 

släppas på vår hemsida, hilastherion.com 


