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I fredags firade de sin nya singel med ett 
releaseparty på Villa Sandhem, och den 
14 mars står de på Perrongens scen i en 
deltävling av Livekarusellen. Framtiden 
ser ljus ut för det hårdrockande Katrine-
holmsbandet Frontal Collision.

Katrineholms thrash metal-hjältar Frontal Colli-
sion, som snart ska delta i en av Livekarusellens 
deltävlingar i Lokstallarna, känner sig redo för att 
blicka framåt. Medlemmarna satsar på att ta ban-
det så långt det går, och även på att ha så roligt 
som möjligt på vägen dit.

Frontal Collision består av medlemmarna 
Fredrik Andersson på sång, Simon Medberg som 
spelar bas, Linus Gustafsson och Johan Wahl-
ström Bergkvist på gitarr samt Tony Björkroth 
som spelar trummor. Bandet har spelat ihop se-
dan år 2010, men har nyligen införskaffat en ny 
gitarrist i form av Linus. 

Har kontroll på karusellen
Hur känns det inför Livekarusellen och hur har 
ni värmt upp?

– Jo, det känns bra och vi värmer upp genom 
att vara mycket i replokalen och vi försöker se till 
att vi kommer göra ett så bra uppträdande som 
möjligt. Vi skriver även mycket nytt material och 
vi försöker att träffas ofta. Men det är mycket an-
nat som tar fokus ifrån Livekarusellen, så som 

ny skiva och marknadsföringen av den. Men vi 
känner att vi har kontroll över Livekarusellen, det 
känns säkert, så vi satsar mer på skivsläppet,  sä-
ger Simon Medberg.

Bandet vet redan hur deras framträdande 
kommer gå till för att fånga in publikens röster i 
Lokstallarna. Frontal Collision tänker öppna med 
”Endless Day”, som är den enda låten från deras 
förra EP som de fortfarande spelar. 

Det är oftast Fredrik som skriver bandets låtar 
och texter, men alla medlemmarna har varit med 
om att skriva och komponera en av deras första 
låtar. 

”Eagles Burden” heter den nya singeln som 
firades på Villa Sandhem i fredags då även Live-
karusellen-kollegorna Meteor och gästande The 
Hawkins stod på scenen. Singelns omslag (som 
ni kan se här intill) är skapat av den förre Duve-
holmseleven Patrik Fredriksson, som ska tävla för 
det svenska landslaget i yrkes-VM i sommar, då 
just i grenen grafisk design.

Hoppas på turné
I Frontal Collisions så kallade pool i Livekarusel-
len, som tävlar på Perrongen den 14 mars, ingår 
även Vingåkers enda representant i tävlingen, 
punkbandet Zero Destiny.

Medlemmarna har lite olika uppfattningar om 
framtiden och bandets mål. Sångaren Fredrik An-
derssons mål för bandet är att de ska få komma 

ut på en större turné, och han tycker att det bästa 
vore om livet kunde bestå av både musik och ett 
annat jobb; att få betalt för både musiken och för 
sitt vanliga jobb. 

Fredrik jobbar själv som snickare men tycker 
även att musiken är ett roligt intresse och redan 
nästan som ett jobb. Kanske blir det ännu mer så 
om bandet går långt i Livekarusellen eller om den 
nya singeln når framgångar.
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Frontal Collision lyfter med ny singel
Sångaren Fredrik Andersson och de andra 
i Frontal Collision har varit ett av de hårdast 
jobbande metal-banden i Katrineholm de 
senaste åren.

http://www.katrineholmstidning.se/talang2013.pdf
http://www.katrineholmstidning.se/talang2013.pdf
mailto:info%40katrineholmstidning.se?subject=Nyhetstips
mailto:info%40katrineholmstidning.se?subject=Nyhetstips
http://www.facebook.com/pages/Katrineholms-Tidning/237988072944192
http://www.facebook.com/pages/Katrineholms-Tidning/237988072944192
http://www.facebook.com/pages/Katrineholms-Tidning/237988072944192

