
B E R Ä T T E L S E N  O M  C A R A V A N  C U L T  

Det börjar när idolen ger dem ett första instrument. Tre vänner hänförs av bandet de köpt sina 

festivalbiljetter för, förstår vad som håller på att hända. På scenen får sångaren idén att slänga 

iväg sin blåa tamburin ut i det stora publikhavet. Den flyger iväg, mot dem, landar i en varsin av 

trions händer. Idag bor kanadensiske Arcade Fire-sångaren Win Butlers blåa tamburin i Caravan 

Cults sedan dess flitigt använda replokal i Uppsala. Självklart måste det ha varit meningen. 

 

Popaganda, Stockholm, 2011. Foton av Mahoyo 

 

Inspirerade av denna uppmuntran började de tre, Emanuel Karlsson och bröderna Sebastian och 

Alexander Erlingmark - eller Sepp och Alec som alla kallar dem - tillsammans med 

barndomsvännen Gabriel för första gången spela ihop. Gamla instrument letades upp eller 

lånades, pengar till nya började läggas undan. Musikintresset hade nog alltid funnits, en massa 

spontana låtar i diverse genrer skapats - men några hejare på instrument var de inte. Att nu både 

få ha roligt och tillsammans utvecklas även musikaliskt inspirerade ytterligare. Men det skulle ta 

två år innan några utomstående fick höra. 

Under tiden Alec ensam var på äventyr runtom i Europa höll bandet igång hemma i Uppsala. 

Samspel och låtar växte fram medan det bortsprungna fåret satt någonstans i Sydeuropa och 

tränade på gitarren. Åtta månader in i resan fick han två av dessa låtar mailade till sig och kände, 

på en bondgård i södra Spanien, att han för första gången längtade hem. Med låtarna i öronen 

fotade han den bild som senare skulle bli omslaget till första släppta singeln, Discount on guns. 

 



Sommaren 2012 var alla fyra samlade och fler låtar föddes. I mars året därpå kändes det moget 

för studioinspelning hos Navelin i Göteborg, i september genom JONO Media för släpp av 

nämnda debutsingel Discount on guns. Några dagar senare gjordes första uppträdandet, på Pub 

19 i Uppsala inför ca 200 personer. Sedan dess har bandet spelat på bland andra Grand och 

Crêperie Lemoni i hemstaden och Fryshuset, Landet och Stampen i Stockholm, samt begåvats 

med femte bandmedlemmen Victor. Näst på tur står Queen Victoria i Uppsala den 14:e maj.  

 

Rep 2013, spelning 2014. Foton av David Predojevic och Mikaela Puranen Vasilakis 

s 

Med sig har bandet nu nytt material i form av EP:n Escape the looney bin, släppt genom Record 
Union våren 2014. Efter en lång process i studio, under cirka ett halvårs hårt arbete, är bandet 
nöjt och hoppas nu få dela EP:ns tema med berättelser om att bryta sig ur hämmande mönster. 
Kanske har den blåa tamburinen hela tiden hört och sett dem där i replokalen. Kanske behöver 
den heller inte sakna sitt Arcade Fire. 

 

 

Escape the looney bin spelades in hos Jonatan Järpehag (sång/gitarr/bas), Navelin (piano/synt) och 
Filiph Antonsson (trummor), mixades av Fredrik Jakobsen på Navelin, mastrades av Hans Olsson 
Brookes på Svenska Grammofonstudion. Caravan Cult består av Sepp Erlingmark (sång/gitarr), Alec 
Erlingmark (elgitarr), Emanuel Karlsson (synt), Gabriel Granelius (trummor) och Victor Tedeman (bas). 

 

 

 Caravan Cult från vänster: Gabriel, Alec, Sepp, Emanuel och Victor. Foto av Felicia Yllenius  



 

K O N T A K T U P P G I F T E R  
 

Sebastian Erlingmark 

0704243699 /  sepp@elenziah.com 

 

Alec Erlingmark 

072929069 /  alec@elenziah.com 

 

Emanuel Karlsson 

0702166432 /  emanuel.e.karlsson@gmail.com 
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info@caravancult.com 

www.caravancult.com 

www.facebook.com/Caravancult 

www.erlingmark.com/caravancult 

 

 

 

 

 


