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porträttet

MÅNS ZELMERLÖW

Måns Zelmerlöws karriär går spikrakt uppåt. I kväll
gör Lunds lataste tonåring debut som programledare
för ”Allsång på Skansen”.
Ett drömjobb för ”Smöret” som varit allsångsfantast sedan han var sju.
●●text åsa görnerup faith-ell l  foto johan kindbom

Nu ska Måns bli
folkkär på riktigt
I

kväll gäller det. Då debuterar Måns Zelmerlöw som programledare i ”Allsång på Skansen” inför förhoppningsvis 20 000 i publiken
och uppemot 2 miljoner tv-tittare.
– Det pirrar till ordentligt. ”Allsång på
Skansen” är ett nationellt intresse. ”Talet till folket”, öppningspratan efter första låten, är nog det
som är mest känsligt. Om någon i publiken nyser
kommer jag tappa bort mig.
Den nyblivne 25-åringen ser ut som en solbränd
svärmorsdröm i kornblå kavaj med en röd prickig
näsduk i fickan. Häromdagen kom han och flickvännen Marie Serneholt hem från Tobago, där
han snorklat och laddat batterierna inför nya jobbet.
När Lokaltidningen Mitt i träffar Måns är det
ett par veckor kvar till allsångspremiären. Utanför Solliden har det precis slutat regna och scenen
är tom så när som på några blomlådor med frosthärdiga petunior som ska bytas ut mot något somrigare.
Har du pluggat in ”Allsångshäftet”?
– Jag är hyfsat förberedd och kan kanske halva
häftet. Jag fick en lista på 250–300 låtar och valde
många jag redan kan. En hel del hade jag aldrig
hört. Där fanns också många som man undrar hur
de har kunnat bli en hit, ”Popopitop” till exempel.
Den texten är en av de mest svårförståeliga jag
vet, säger Måns och tar sig för pannan åt Dag Vags
80-talshit.
Hur förbereder du dig annars?
– Jag styrketränar på gym och joggar. Det blir
rätt många varv i Vasaparken. Känner jag mig
i bra form fysiskt mår jag också bra mentalt.
Vad är skillnaden mellan dig och din föregångare Anders Lundin?
– Anders har 40 gånger mer erfarenhet än jag.
Jag är en artist, som sjunger och dansar. Jag skulle
vilja hitta en programledarstil som är ett mellan-

nybliven
25-åring
w Namn: Måns
Zelmerlöw.
w Ålder: Fyllde 25 år
den 13 juni.
w Bor: Norrmalm.
w Familj: Mamma,
pappa, syster.
Flickvännen Marie
Serneholt.
w Yrke: Artist.
w Aktuell: Spelar
”Romeo & Julia” på
Göta Lejon. Programledare för ”Allsång på Skansen”.
w Racingförare:
I våras klarade Måns
uppkörningen och
nyligen avverkade han
sitt första
långlopp
på Mantorp. ”Det gick riktigt
bra.” Nu har han en
plats i Seats stall.

ting mellan Anders och Lasse Berghagen. Anders
var proffsig och påläst. Lasse var skön och charmig. För honom var det ”bara” ett allsångsprogram, så länge alla hade det bra. Men man ska
inte apa efter.
Måns har varit ett allsångsfan ända sedan han
var sju. Då satt han och mormor Gunborg på sommarstället på Bjärehalvön och tittade på Lasse
Berghagen.
– Mormor sjöng med och jag nynnade. Jag tror
att mormor var lite kär i Lasse.
Under skolrevyn i sjuan myntade niorna Måns
smeknamn ”Smöret”, efter att han framfört Ronan Keating-hiten ”When you say nothing at all”.
Att till och med få gehör av niorna, tyckte han var
stort.
Måns är egentligen ganska blyg, men så fort
han kommer upp på scen genomgår han en ”explosionsartad förändring”. Energin från publiken
får honom att känna att det är på scen han vill
vara. Där hör han hemma.
Hans karriär startade i ”Idol” i TV4 där han slutade på en femteplats. Fast själv säger Måns att
han tycker att han sjöng falskt under Idol-tiden
och att han mest fokuserade på hur coolt det var
att komma in på Stureplan.
Först under deltagandet i ”Let’s dance” väcktes
Måns tävlingsinstinkter. Hans danspartner Maria
Karlsson fick honom att inse att han faktiskt kunde vinna och Måns började kämpa. Det resulterade i att han tog hem segerpokalen.
– Jag har alltid varit lagom bra, aldrig bäst på
något, men där skaffade jag mig en vinnarskalle.
Fast sedan dess har jag inte vunnit en tävling, inte
Melodifestivalen och i tennisturneringen MediaSM kom jag näst sist.
När nervositeten kring de första Allsångs-programmen lagt sig tror Måns att han kommer att
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spela en tennismatch
”Jag brukar boka två timmar på
Kungliga Tennishallens utomhusbanor och spela mot mina gamla
Lundakompisar. Det är lycka. Att
bli tennisproffs är en gammal
dröm, som jag ännu inte lagt på
hyllan.”

koppla av rejält på helgerna. Då ska han ta det väldigt lugnt och se på film och tv-serier som ”Dexter”, ”Californication”, ”Weeds” och ”24”.
– Det är det bästa som finns. Att bara ligga hemma och äta riktigt dålig mat. Någon fet pasta på
dagen och på kvällen en fet pizza. Jag ligger i
sängen. Helst ska man inte behöva resa sig upp på
hela dagen. Det är Marie som har skapat den traditionen. Jag är ju väldigt rastlös annars och det
här är den bästa formen av avslappning. Den måste göras minst en gång i veckan, men det är tungt
om det är fint väder.

