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Överst till vänster vinnande Kilimanjaros sångare Christoffer Delfs Lord.
Överst till höger Gustaf Wennberg och David Franzén i Someway från Flen.
Ovan till vänster Death Rows Victor Norlin Ericsson, Felix Klaesson och årets scenpersonlighet Edvin Ottosson.
Ovan till höger Katrineholms eget Lying Moose med en uppklädd Ernst Johnson, Adam Björk, Johannes Annfält samt Vilgot Skogfeldt.
Nedan ses Love Andersson i Mammalmass rocka loss.



gilla 

katrineholms tidning
på

facebook
så får du alltid våra reportage  
och nyheter först – helt gratis 

facebook.com/pages/Katrineholms-Tidning/237988072944192

katrineholms tidning
har fortfarande PLATS för dig som vill bli

info@katrineholmstidning.se
070 – 267 63 28

FRILANSARE
och skriva om / fotografera LOKAL KULTUR 

hör av dig för mer info

katrineholmstidning.se katrineholms tidning 7 maj 2013

Alternativa Kilimanjaro vann karusellen
Livekarusellen Sörmland har sedan  
januari pågått i flera sörmländska städer, 
för att slutligen leda till lördagskvällens 
länsfinal. Av 32 anmälda band stod det 
nu mellan 5 band som alla uppträdde i 
Lokstallarna i Katrineholm, där vinnaren 
Kilimanjaro går vidare till tävlingens riks-
final i Malmö i maj.

Klockan sju på lördagskvällen var Lokstallarna 
fyllt med folk, som alla stod i kö för att komma in 
till länsfinalen för Livekarusellen. Väl inne i loka-
len, framför den väl upplysta Perrongen-scenen, 
klev så kvällens första band fram. 

Katrineholms eget Lying Moose öppnade spel-
ningen, med sin egenskrivna låt ”Bacon” och pu-
bliken välkomnade dem hjärtligt. Deras musik, 
med inslag av progressiv rock och metal, verkade 
uppskattas av hemmapubliken.

– Jag hoppas att de vinner, sade katrineholma-
ren Bella Carlsson syftande på Lying Moose. Fast 
det kan bli svårt.

Efter Lying Moose var det Kilimanjaro från 
Strängnäs, som började sin spelning med mys-
tiska syntslingor, vilka sedan byggdes på med 
mäktiga trummor, gitarr och bas. Deras två låtar 

var skrivna och framförda på svenska av sångaren 
Christoffer Delfs Lord, och den välspelade alter-
nativa rockmusiken möttes av högljudda applå-
der.

När thrash metal-bandet Death Row så klev 
upp på scenen tog kvällens musikstil en betydligt 
hårdare vändning. Bandet ifrån Gnesta lockade 
fram flera entusiastiska headbangare och i publi-
ken syntes plakat med bandets namn. 

– Jag tycker att det här är jättebra, sade Kari-
na Hägg om Livekarusellen, som följt med för att 
heja på Death Row.

Sedan klev det klassiska rockbandet Mammal-
mass, bestående av tre killar ifrån Eskilstuna, upp 
på scenen och rev av sina låtar. 

”Verkligen kul att se att så många är här”, sade 
Love Andersson, sångare och basist.

Publiken, som hade värmt upp, klappade enga-
gerat med och verkade uppskatta den igenkänn-
bara stilen som Mammalmass hade.

Slutligen klev så det sista bandet upp på sce-
nen, och det var rockbandet Someway ifrån Flen. 
Deras medryckande musik, av blandad karaktär, 
möttes av högljudda hurrarop och flertalet i pu-
bliken sjöng engagerat med i den lugnare ”Break 
My Chains”. 

Slutligen hade så alla band spelat, och det var 
dags för omröstning. Alla i publiken skulle rösta 
på sina två favoritband, och sedan skulle publi-
kens röster, tillsammans med rösterna från en på 
förhand utvald jury, sammanställas till resulta-
tet. Det vinnande bandet skulle snart koras, och 
stämningen var spänd i lokalen när scenen åter 
lystes upp och resultatet skulle uppräknas.

Efter en tajt match, där resultatuppräkningen 
kunde följas på en stor skärm, stod det sedan klart 
att Kilimanjaro från Strängnäs vunnit. Death Row 
var en nära tvåa, för att sedan efterföljas av So-
meway, Lying Moose och Mammalmass. 

Extra priser tilldelades Lying Mooses Adam 
Björk, för bästa instrumentalist, och Death Rows 
Edvin Ottosson, för bästa scenpersonlighet.

Det vinnande bandet avslutade kvällen med en 
sista vinnarsång, till publikens stora förtjusning.

”Tack så mycket, verkligen”, utbrast Kiliman-
jaros sångare Christoffer, och bandet avslutade 
så kvällen som vinnare av länsfinalen i Livekaru-
sellen Sörmland. Riksfinalen hålls på KB i Malmö 
den 25 maj.

Text: Frida Gustafsson
Bild: Astrid Mjörnebrant

Kilimanjaro från 
Strängnäs vann 
Sörmlandsfinalen av 
Livekarusellen och 
får nu ta med sig en 
busslast av sina fans 
till KB i Malmö för att 
delta i riksfinalen.
Kilimanjaro från 
vänster: Daniel 
Gustafsson (bas), 
Christoffer Delfs Lord 
(sång), Oskar Karls-
son (trummor) och 
Leo Bodén (gitarr).
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