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Robin Stjernberg lyfter upp melodifestivaltrofén i luften och skriker ut sin lycka efter segern i Friends Arena i går kväll.

Jubilerande stjärna och ny
Stjerna gav gåshud i finalen
När det är final i Melodifestivalen kan
man räkna med att familjen Ryttare finns
på plats. Så var det även i går kväll,
och Katrineholms Tidning hängde på när
festivalfantasterna från Katrineholm fick
se en ny stjärna tändas i Friends Arena.
I elva år har familjen Ryttare sett Melodifestivalfinalen live. Tio gånger i Globen och i år i den
större arenan ute i Solna, Friends Arena. Sammanlagt har de varit på sexton Melodifestivaltävlingar genom åren.
Jag möter upp mamma Carina och systrarna
Elin och Emma från Katrineholm på Jensen’s
Bøfhus i Stockholm för att prata upp inför den
kommande finalen. Carina berättar att kvällens

Melodifestivalfinal kommer att bli deras elfte
raka. Vad det är som lockar dem att åka varje år
är att de vill uppleva stämningen som är inne i
arenan och att det har blivit en tradition för dem.
– De hade inte så mycket val när de var små,
svarar Carina och skrattar.

”Viktigt att alla hänger med”

Kvällens startfält har dock ingen klar vinnare. Det
var länge sedan man var så oviss om vem som
kommer att vinna så här timmarna innan. Elin
och Emma tror att Yohio kommer att ta hem det
men de båda hoppas på att Anton Ewald eller Robin Stjernberg vinner. De är också eniga om vad
det är som är viktigt för att en finalkväll ska bli
lyckad.

– Det är viktigt att publiken är igång från början, säger Elin.
– Ja, och att alla hänger med och klappar händerna från början till slut, tillägger Emma.
Vi betalar lunchnotan innan vi bryter upp för
att gå tillbaka till våra hotell för att göra oss klara
för kvällens stora händelse med förväntningarna
att det kommer bli kul och spännande.

Håret stod upp på armarna

Jag mötte upp familjen igen innan vi gick in
i den enorma Friends Arena. Våra platser precis
bredvid catwalken kunde inte ha varit bättre.
Närmast i extas satte vi oss ner för att titta på
kvällens final. Stämningen i arenan gick inte att
ta miste på.
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Redan i David Lindgrens framträdande stod
stora delar av publiken upp och sjöng med. När
Anton Ewald går upp på scenen går det inte att
missa Elin och Emmas iver. Hela parkettsektionen stod redan upp innan hans låten hade börjat,
är det här Sveriges potentiella vinnare?
Efter Anton Ewalds framträdande kom inte
den riktiga gåshudkänslan från publikens engagemang förrän när de tre sista bidragen skulle
framföras. Sean Banan charmar stora och små på
sitt egna bananiga sätt.
Fast det var ändå Robin Stjernberg som fick
håret på mina armar att resa sig upp. Innan han
ens presenterats steg jublet i Friends Arena.
Publiken stod upp under hela numret, sjöng med
och hoppade i takt med honom. Här förstod man
att vi hade sett kvällens stora vinnare oavsett vad
resultatet skulle bli. Även Yohio hade publiken
på sin sida men charmade dem inte på samma
sätt som Robin hade gjort.
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ropar hans namn i takt. Gåshuden fyller återigen mina armar. I Robins segerframträdande ser
man hur lycklig han är. Fortfarande väldigt
chockad får han hela parkett att hoppa tillsammans med honom. Han skriker ut sin glädje och
man kan se att det här är den lyckligaste stunden
i hans liv.
– Rätt låt vann, konstaterar familjen Ryttare
innan vi bryter upp igen.
Den 18 maj kommer Robin Stjernberg att få
framföra sin vinnarlåt ”You” i Malmö Arena för
Sveriges räkning till 120 miljoner TV-tittare
i Europa. I Malmö Arena kommer vi också att hitta familjen Ryttare.
Text & Bild: Elin Pihl

Resultatlista Melodifestivalen 2013
1. Robin Stjernberg: You (166 poäng)
2. Yohio: Heartbreak Hotel (133)
3. Ulrik Munther: Tell The World I’m Here (126)
4. Anton Ewald: Begging (108)
5. Louise Hoffsten: Only The Dead Fish Follow The
Stream (85)
6. Sean Banan: Copacabanana (78)
7. Ralf Gyllenhammar: Bed On Fire (73)
8. David Lindgren: Skyline (69)
9. State Of Drama: Falling (68)
10. Ravaillacz: En Riktig Jävla Schlager (40)
Yohio fick flest poäng av svenska folket, men lyckades
inte övertyga de internationella jurygrupperna. Robin
Stjernberg är den första artist som lyckats ta sig vidare
via Andra chansen till slutseger i finalen.

28 000 stämmer upp i allsång

Vi får se ett berörande framträdande av ”Euphoria” från Adolf Fredriks musikklasser och Manillaskolan för döva tillsammans med Loreen innan poängen från den internationella juryn ska delas ut.
Tolvorna delas mest ut till de fyra unga pojkarna i tävlingen förutom Yohio som inte verkar ha charmat den internationella juryn. När
poängen från jurygrupperna är utdelade går det ett
nervöst sus genom arenan. Vem kommer att vinna?
– Kom igen nu Robin, utbrister Elin nervöst.
Innan vi riktigt skulle få veta ett slutresultat
kom det en till mellanakt. Carola firar trettio år
sedan genombrottet i Melodifestivalen och hyllas därför med en egen mellanakt. Hon framför
sin genombrottslåt ”Främling” i en houseversion
med pyroteknik som sedan avslutas med allsång.
Att stå i publikhavet och sjunga ”Främling”
tillsammans med 28 000 andra kommer att vara
något av det mest magiska jag kommer att få uppleva i mitt liv. Jublet i arenan tog inte slut och
Carola visade återigen Melodifestivalens tittare
vem tävlingen egentligen tillhör.

Robin kramas om av förra årets vinnare Loreen innan hon räcker över sångfågeln till honom.

Den lyckligaste vinnaren

Efter att Carola rivit av sin allsång tillsammans
med 28 000 personer stod det nu klart att Sverige
hade fått ett resultat. Nervöst satte vi oss ner på
våra stolar för att börja lyssna på utdelningen av
poäng. När det visar sig att David Lindgren fått
minst röster av svenska folket går det ett sus genom arenan igen. Hur ska det här sluta? Poängutdelningen fortsätter sakta framåt och när det står
klart att antingen Yohio eller Robin Stjernberg
kommer att vinna sitter Elin och Emma på nålar.
– Låt det bli Robin! utbrister systrarna nervöst.
Programledaren Gina Dirawi delar ut poängen
till Robin som fått näst flest röster från svenska
folket. Nervösa och förväntansfulla tittar vi på
tv-skärmen som visar Gina. Hon gör den berömda pausen innan hon berättar hur mycket poäng
Yohio fått från svenska folket. Elin börjar jubla
när hon inser att Yohios poäng inte räckte till för
att slå Robin. Emma inser efter någon sekund
varför Elin jublar och börjar jubla tillsammans
med henne.
– Det här är så bra! säger de båda glatt.
På tv-skärmarna syns en chockad och väldigt
tagen Robin som försöker förstå att det är han
som vunnit. Hela Friends Arena står upp och

Carola sjunger allsång tillsammans med 28 000 människor i Friends Arena.

