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”Jag tror att mormor var lite kär
i Lasse Berghagen.”
måns zelmerlöw
som tittade på allsången med
sin mormor när han var liten

Den snabba karriären har fått Måns
Zelmerlöw att mogna
snabbt. ”Jag beter
mig nog äldre än jag
är och är kanske mer
eftertänksam än en
25-åring är normalt.”

Se Sandhamn

Seglarveckan

Swedish Open

Solliden på tisdagar

”Käka en bra middag
på Seglarhotellet.
Jag åt en köttbit, som
var fantastisk. Det
är väldigt fridfullt i
Sandhamn.”

”För det första är det vackert i
Marstrand. Det är en folkfest. Gå
runt och titta på båtarna. Försök
att få komma ut i en följebåt och
följa matchracing.

”Det är också en
folkfest. Ligg på
stranden i Båstad
och gå upp och
titta på lite tennis.”

”Där är jag klockan 20, men kom
gärna lite tidigare. Titta på en
trygg programledare och sjung för
full hals.”

Han och Marie Serneholt träffades på Mornington hotel. Marie satt och diskuterade med Måns
manager, när han kom förbi och sa ”hej”.
– Vi hade setts på fester innan, men det hade
inte klickat. Ingen av oss hade vågat prata med
den andra och båda trodde att den andra måste
vara dryg. När min manager och en kompis var på
toaletten tvingades vi att prata. En vecka senare
fick jag hennes mobilnummer av min manager.
Jag satt på Skrapan med ett glas vin och efter det
vågade jag skicka ett sms. Därefter var det hundratals sms dagarna i ända.

Hur har du förändrats sedan du blev känd?
– Jag har gått från Lunds lataste tonåring till att
nästan bli arbetsnarkoman. Hemma låg jag i källaren, drack fyra liter coca-cola om dagen och tittade på ”Beverly Hills” och ”Sunset beach” med
mina åtta kompisar.
måns zelmerlöw har redan hunnit med sångoch danstävlingssåpa på tv, solokarriär, två gånger deltagare i Melodifestivalen och dessutom programledare för samma program. Hans karriär har
gått i raketfart. Att bli programledare för allsång-

en på Skansen har varit en av hans största drömmar.
– Det har gått väldigt fort. Nu sitter jag här
vid 25 års ålder. Det här är definitivt min största
utmaning, men de gånger jag tror att jag har nått
toppen har det alltid dykt upp något nytt, säger
Måns Zelmerlöw.
Har du några drömmar kvar?
– Det har jag verkligen. Jag har mycket kvar att
ge i en solokarriär. Som andra artister drömmer
jag om en utlandskarriär. Jag skulle också vilja
pitcha in låtar åt andra artister. n

