
Ett av Katrineholms hopp i årets upp- 
laga av musiktävlingen Livekarusellen är 
Lying Moose. Ett ungt band, som spelar 
egen musik som byggs utifrån genren 
progressiv rock.  

Lying Moose är ett band från Katrineholm bestå-
ende av fyra tonårskillar, Johannes Annfält (sång 
och gitarr), Vilgot Skogfeldt (gitarr), Ernst John-
son (bas), och Adam Björk (trummor). Bandet 
har nu spelat drygt två år tillsammans. 

Vi träffade dem för en intervju en fredagsefter-
middag i Lokstallarna där vi sjönk ner i ett par grö-
na fåtöljer och ställde frågan som vi alla funderat 
på: Hur kommer det sig att de heter Lying Moose?

– Jo, det var väl så att vi snöade in på älgar. Vi 
skrev upp en massa konstiga ord och allting ledde  
till slut till ”älg”. Först tänkte vi heta Mamma  
Pappa Älg men Vilgot ville heta Lying Gnome så 
till slut blev det Lying Moose. 

Hur startade allting då?
– Alla gillar musik! 
Tidigare så var Johannes och Ernst med i ett 

band och till slut så var det bara de kvar. Då fick 
de kontakt med Vilgot, som började kort därefter. 

– Ja och sen behövde vi en trummis och efter 
ett tag så fick vi kontakt med Adam som passade 
bra för oss, berättar Johannes. 

Svårbestämd genre
Bandet berättar att deras musik är svår att sät-
ta en etikett på. De menar att den grenar ut sig 
från stammen av progressiv rock. Till en början 
så spelade bandet covers men nu håller de sig till 
egenskrivet på engelska. 

En av deras inspirationskällor var Tool vilket 
alla i bandet håller med om utom Johannes. Kil-
larna i bandet lyssnar på mycket blandad musik 
förutom Adam som helst lyssnar på den tyngsta 
metal som går att hitta.

Lying Moose har under en längre tid skrivit 
egen musik, de tycker att det börjar bli lättare och 
lättare nu när de väl har kommit in i det. När de 
skriver en ny låt börjar de med att jamma ihop 
en melodi och sist läggs texten in. En gång satt 
Johannes på scenen och skrev klart texten till en 
av deras låtar en timme innan spelningen. 

Vad gör de då om de kör fast med skrivandet?
– Det händer inte längre, det var mest i början. 

Ingen av oss hade skrivit eget innan men nu har 
vi kommit in i det. Intresset för att skriva låtar har 
växt i takt med att det går bättre och låtarna växer 
fram fortare. 

Samarbetet viktigast
Vad är det viktigaste i ett band? 

– Att trummisen ger fan i att spela när man stäm-
mer, svarar Ernst och resten av bandet skrattar. 

Men de blir snart allvarliga och svarar att det 
viktigaste är att trivas tillsammans, att samarbe-
tet fungerar och att man känner att man får ut 
något av det man gör.

Anledningen till att Lying Moose är med i Live-
karusellen är för att de tycker att det är roligt med 
livespelningar och vill ha fler sådana. Deras mål 
med tävlingen är att gå vidare men framförallt att 
utvecklas och få nya erfarenheter. 

En erfarenhet de fick när de spelade på all- 
sången i Stadsparken var att publiken kan reagera  
olika på musiken beroende på ålder. Publiken 
bestod mestadels av äldre som inte uppskattade 
musiken kombinerat med ljudnivån och höll för 
öronen. Det var lite fel publik för detta band.

Bandet har ingen direkt plan inför framtiden, 
de fortsätter så länge det är kul. 

De repar en gång i veckan på Kulturskolan men 
när det kör ihop sig kan det hända att det blir två. 
Man skulle kunna säga att Lying Moose ligger på 
topp, de har aldrig haft så mycket spelningar som 
nu. 

Förutom deltagandet i Livekarusellen går nästa 
spelning på Inferno den 23 mars. Att Lying Moose 
är ett gäng sköna killar som verkligen älskar mu-
sik märks tydligt. De brinner för det de gör och de 
trivs tillsammans.
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Vi avslutade med att ställa några snabbfrågor som 
bandet fick komma överens om svaren på. 
Svart eller vit?
– Svart!
Pizza eller hamburgare?
– Pizza!
Magnus Carlsson eller Peter Jöback?
– Vem är Magnus Carlsson? Är han inte med i Alca-
zar? Men vi tar Peter Jöback, han sjunger fint. 
Gröt eller lera?
– Gröt, för det är gott. 
Sommar eller vinter?
– Sommar!
Snöbollskrig eller vattenkrig?
– Snöbollskrig, för det är hardcore! I vattenkrig måste 
man ju fylla på hela tiden.
Tights eller onepiece?
– Hmm... Tights kanske. Kan killar ha tights?
Kanske får vi svaret på den returfrågan på en kom-
mande konsert med Lying Moose.

Ernst Johnson, Johannes Ann-
fält, Adam Björk och Vilgot Skog-
feldt bildar Lying Moose – ett av 
Katrineholms hopp i musiktäv-
lingen Livekarusellen. Förutom 
premiärhelgen i Eskilstuna och 
deltävlingen på hemmaplan på 
Perrongen förra veckan så tävlar 
bandet i Oxelösund den 1 mars, 
och sedan förhoppningsvis i en 
semfinal och distriktsfinalen på 
Perrongen den 4 maj.

Älgkvartett som brinner för rock
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