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”Jag har enda schlagern”
Linda Bengtzing optimist inför lördagen – trots ”Dödens grupp”.

Dödens grupp kallas den, Melodifestivalens sista deltävling nu på
lördag. Namnet beror på den knivskarpa konkurrensen mellan alla
tunga namn. En av kombattanterna är Linda Bengtzing som ställer upp för tredje gången. De hon
tävlar emot är bland andra Niklas
Strömstedt, Nordman, Sibel (från
”Idol”) och Charlotte Perrelli.
– Jag har nummer fyra, sämsta
utgångsläget.
Men hon gillar sin låt som är
skriven just för hennes altröst, till
skillnad mot de två låtar hon tävlat med tidigare.
När vi ses ovanför Nynäsvägen
vid ett restaurangbord på Clarion
Hotel har Linda Bengtzing suttit i
intervjuer och blivit fotograferad
hela dagen. Hon har inte ätit sedan
frukosten och är rejält hungrig.
– Jag behöver energi, stönar hon
medan hon väntar på maten. När
mina dagar planeras glöms ätandet
bort, jag får slåss för att få mattid.
En kvällstidning har hävdat
att du vill äta upp dig inför tävlingen. Är det så?
– Nej, absolut inte. De gjorde en
grej av att Carola och Charlotte
Perrelli gick ner i vikt och att det
skulle vara tvärtom med mig. Det
är inte klokt. Många av mina fans
är barn och sådana skriverier är
inte är bra för dem.
Hon tror att grunden är att hon
anses som besvärlig för att hon är
noga med att äta ordentligt och så
har det blåsts upp till något annat.
– Jag är så trött på att mat hela
tiden ska förknippas med utseendet. Viss mat blir man ful men pigg
av och annan snygg och trött och
därför bör man välja den andra. Vi
ska självklart äta så att vi får energi

◗ Släpper ny skiva
◗ Namn: Linda Bengtzing.
◗ Ålder: 33 år.
◗ Bor: Tallkrogen.
◗ Familj: Mamma, pappa, bror
och tre brorsbarn i Gullspång.
◗ Yrke: Artist.
◗ Aktuell: Med låten ”Hur svårt
kan d va” i Melodifestivalens
sista deltävling på lördag.
◗ Bakgrund: Stod på scenen
första gången som 9-åring, gav
ut sin första kassett vid 10. Singeldebut vid 11. Deltog i Melodifestivalen 2005 med ”Alla ﬂickor”
och 2006 med ”Jag ljuger så bra”.
◗ Framtid: Ny skiva i mars, deltar
i TV4-serie där hon bildar en kör.

och orkar det vi har att göra.
Linda Bengtzing bor sedan fyra
år ensam i ett hus i Tallkrogen.
– Huset ﬁnns men jag saknar
mannen och barnet, säger hon och
skrattar lite. Just nu ﬁnns ingen
man i mitt liv.
Men lugn och ro får hon och
hon lovordar sina grannar.
– Ibland kommer ungar och ringer på. Häromdagen stod en liten
kille i 5-årsåldern utanför min dörr
utan att säga något. Jag frågade
om han bara ville hälsa på och då
nickade han och sprang. Jättesöt.
På Kuba ﬁck hon också njuta av
lugnet, när hon var där nyligen.
– Kubanerna har ju ingenting att
sträva efter, de får inte lämna landet och inte köpa ny bil. Alla var
så avslappnade och kärleksfulla.
Tänk om vi också kunde lära oss
att sträva mindre.
Hon säger att hon försöker men
att det är svårt.
– Jag har två små hus, ett här
och ett i Gullspång. Ibland får jag
för mig att jag borde ﬂytta till lägenhet i stället men så tänker jag:
nej, varför då, jag trivs ju. Men så
börjar jag tänka på att renovera.
Så där håller vi på.
● Eva Cloarec
eva.cloarec@mitti.se
tel 550 550 74

i korthet
Gör ﬁlm och hemsidor i
kulturhusets medierum
SPORTLOV En del drar till fjälls men många blir
också kvar på hemmaplan under sportlovet där
det också ﬁnns saker att göra. Är man intresserad
av medietekniker kan det vara ett bra tillfälle att
besöka medierummet i Skarpnäcks kulturhus under
lovet. Då erbjuds ett specialprogram där man kan
lära sig att redigera bilder i datorn, bygga hemsidor och få hjälp med att göra videoﬁlm på onsdag
klockan 12–19, torsdag 10–16.30 samt lördag 11–15.
Där ﬁnns även ett it-kafé med tolv datorer med
internetuppkoppling.

Linda Bengtzing hoppas på tredje gången gillt i Melodifestivalen.

Unik utställning om ikonen Chaplin
UTSTÄLLNING På lördag öppnar utställningen ”Chaplin” på
Kulturhuset vid Sergels torg. Det är den första stora utställningen baserad på familjen Chaplins privata arkiv och den
visar Charlie Chaplins liv (1889–1977) både offentligt och
privat. Chaplin är den mest kände skådespelaren och ﬁlmmakaren från stumﬁlmstiden. Han var verksam i över 65 år, inte
bara som skådespelare utan stod även för regi, produktion
Chaplin på rullskridskor
och manus i de egna ﬁlmerna. Han komponerade dessutom
1919.
musiken till många av sina ﬁlmer. Utställningen pågår till
den 25 maj.

tipset!
Sticka! Virka! Brodera! Det kan du göra
på Stadsmuseet vid Slussen på lördag
klockan 11–17. Handarbete är hetare än
någonsin. Låt dig inspireras av nya galna

idéer och prova på nya tekniker vare sig
du handarbetar mycket, lite eller inte
alls. Tag med eget material eller köp på
plats. Fika ﬁnns!
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Moment går en
runda i antiken
TEATER ”Antikrundan” klingar tv och
antikviteter men Moment: teater syftar
på något annat i sin nya uppsättning
som har premiär på lördag. Antikrundan
på teatern i Gubbängen är en vandring
genom klassiska dramer som baseras på
de grekiska tragedierna. Här återﬁnns
snitt ur ”Konung Oidipus”, ”De sju mot
Thebe”, ”Oidipus i Kolonos”, ”De fenikiska
kvinnorna” och ”Antigone” av Sofokles,
Aiskylos och Euripides. Som seden kräver
på Moment är de gamla dramernas
kärna intakt men karaktärer och miljöer
uppgraderade till nutid. Ges till den
19 april.

SH

Av alla 32 låtar som tävlar i årets Melodifestival
har Linda Bengtzing den
enda som är en schlager.
I alla fall enligt henne
själv.
– Går jag vidare med
den så vinner jag i Serbien.

