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Lemi kämpade sig till seger i tävlingen om titeln som världens
metalhuvudstad
Lemi som ligger nära Villmanstrand har vunnit tävlingen Capital of Metal. I tävlingen som pågick i
sex månader avgjordes metalmusikens geografiska mästerskap. Titeln Capital of Metal tilldelas en
kommun eller stad som har flest metalband per invånare. Efter en hård kamp slog Lemi klart
Joensuu som knep en andraplats.
Kampanjen närmar sitt slut när Lemi kommun i Södra Karelen i dag förklaras till världens metalhuvudstad.
Kampanjen har pågått sedan 21.5.2018 på www.capitalofmetal.fi, där finländska heavyband har kunnat
skriva in sina uppgifter på Finlands karta och på så sätt hjälpa sin egen hemort att ta hem segern i
tävlingen.
På kartan finns uppgifter om ca 1 300 olika band och vännerna av metalmusik har gillat sina favoritgrupper
närmare 7 000 gånger på webbplatsen.
Kampanjen som arrangerades av utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati, Tuska-festivalen, Sony
Music Finland och tio finländska städer grundar sig på Finlands position som ett land med det största
antalet metalband per invånare. I Finland finns 53,2 metalgrupper per 100 000 invånare.
Lemi tar hem segern med 14 band och med ett svindlande relationstal 455,1 per 100 000 per invånare.
Talet är förstås teoretiskt eftersom Lemi kommun har 3 076 invånare.
Joensuu som tog andraplatsen med 189 band har ett relationstal på 249,2 band per 100 000 invånare,
vilket också ligger flerfaldigt över det nationella genomsnittet. Antalet band i Joensuu är dessutom det
absolut största.
Lemi kommun är väldigt nöjd med titeln.
”Det här är förstås en väldigt stor sak för en så här liten kommun”, säger kommundirektör Jussi
Stoor. ”Musik har alltid spelat en stor roll i människors liv i Lemi. På grund av vår fantastiska gemenskap
deltog banden aktivt i kampanjen. Alla band och de som varit med och drivit kampanjen ska ha ett stort
tack”.
Trots att Lemi är mera känd för den traditionella maträtten, särä, och potatisodlingen, är kommunen i
metalvärlden också känd för den lokala gruppen Stam1na.
Bandets ledare Antti ”Hyrde” Hyyrynen firar titeln i studion mitt i bandningsbrådskan: ”Lem1metal är det
bästa. Men det visste vi ju redan.”
Förutom den hårda kampen mellan Lemi och Joensuu har man fått uppleva spännande vändningar i
tävlingen. Helsingfors skickade nämligen en begäran om hjälp till grannstaden Tallinn. Helsingfors som
blev orolig för att förlora kampen mot Östra Finland föreslog att Helsingfors och Tallinn bildar en
gemensam metalmetropol, Hellinn, för att också kunna ta estniska metalgrupper med i tävlingen.
Ledningen i Tallinn stad skickade ett positivt svar till Helsingfors tidigare denna vecka, men samarbetet
med grannlandets metalgrupper resulterade dock i att Hellinn metalmetropol fick ihop allt som allt 153
band.

Prisutdelningen sker i samband med Tuska-festivalen 29.6 - 1.7 där kommundirektören för Lemi kommun
Jussi Stoor tar emot titeln officiellt. I Capital of Metal-tältet som finns i festivalområdet är det möjligt att
köpa bland annat Capital of Metal-tröjor, ta en tillfällig metalinspirerad Lemi-tatuering och framför allt
träffa kommundirektör Jussi Stoor som tilldelas titeln Mayor of Metal.

Vänner av finländsk metalmusik kan ända fram till slutet av juni besöka webbplatsen Capital of Metal och
gilla sina favoritgrupper och delta i utlottningen av skivpresentkort. På webbplatsen kan man också beställa
T-shirts med metalinspirerade logotyper för de olika kampanjstäderna.
Kampanjens webbplats: www.capitalofmetal.fi
Mer information och bild- och videomaterial om kampanjen: www.capitalofmetal.fi/press
Kampanjen på Facebook: www.facebook.com/capitalofmetal
Kampanjen på Instagram: www.instagram.com/capital_of_metal
Kampanjens hashtag: #capitalofmetal
Helsingfors stads video om begäran om hjälp: https://www.youtube.com/watch?v=ty4oFhT6HWc
Tallinn stads video om svaret: https://www.youtube.com/watch?v=02HcLXqRl6s
Videohälsning från kommundirektören i Lemi: https://www.youtube.com/watch?v=IItCNJVbtPE
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