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När Trelleborg glittrade på stadens gala var Linda Bengtzing kvällens stjärnartist och 
bjöd på en schlagerspäckad show med bland annat Alla flickor, Jag ljuger så bra, Hur 
svårt kan det va och Värsta schlagern tillsammans med bandet Bra vibrationer. 
Vavade.se träffade henne exklusivt efter showen och kunde konstatera att hon är minst 
lika sprallig och trevlig backstage som på scenen. 
 
- Välkommen till Trelleborg, var det roligt att uppträda på årets gala? 
- Tack, ja det var jätteroligt, verkligen!  
- Du är egentligen mammaledig för tillfället men gör lite ströjobb… 
- Ja och det känns jättebra! Jag ringer bara till Försäkringskassan och berättar att nu jobbar 
jag den och den dagen så fixar dom det.  
- Du började din karriär i Sikta mot stjärnorna 2000! 
- Ha ha! Ja det var någon som tyckte att jag var väldigt lik Lene i Aqua. Det var Agneta 
Sjödin som var programledare och jag minns att hon och Niklas Strömstedt just hade grälat 
på telefon och att hon råkade säga något om det när micken var på, det var lite kul! 
- Sen blev det Fame Factory… 
- Ja och det var den sista kullen av Fame Factory eftersom Idol startade samma år, därför 
har min medverkan där kommit lite i skymundan och det är jag enbart glad över eftersom 
Bert Karlsson hela tiden skulle styra och ställa med låtar som jag inte ville sjunga…Som tur 
var kom jag med i Melodifestivalen parallellt med det 2005 men hamnade sist. 
- Sist? Du hamnade väl på nionde plats av 32 bidrag! 
- Ja det är ju i och för sig rätt, man ska ju se det positivt, ha ha! Jag hamnade delad nia med 
Nordman i finalen, men ”Alla flickor” blev ju en stor hit efteråt! 
- Året efter var det dags igen och då blev det en sjunde plats. 
- Ja och den låten är fortfarande min favorit, Jag ljuger så bra! 
- 2008 blev du femma med Hur svårt kan de va, det innebär att du bör bli trea nästa 
gång… 
- Ha ha! Ja egentligen, men jag tänkte faktiskt att jag ville vinna nästa gång! 
- Ok, det låter ju lovande! Blir det redan till våren? 
- Hmm, nej det blir det inte, jag kommer inte att medverka där nästa år… 
- Men du tycker att det är kul att vara med i Melodifestivalen? 
- Oh ja! Det är fantastiskt roligt. Man får de bästa av allting när man är med, de bästa 
låtskrivarna, och de bästa frisörerna… så det är jättekul! Första gången man är med så är 
allting nytt, men redan gången efter så kommer kraven på att prestera resultat. Nu var jag 
inte så ung när jag slog igenom och det tror jag faktiskt bara var en fördel. Lite skinn på 
näsan skadar ju aldrig. 
- Varför hamnade aldrig Värsta schlagern i Melodifestivalen? 
- För det första så hatar Markoolio att tävla i musik, han gör verkligen det. Sen är Christer 
Björkman superseriös när det gäller Melodifestivalen så jag tror faktiskt inte att den hade 
kommit med eftersom låten samtidigt gör en parodi på hela Melodifestivalen. 
- Du ska alltså inte vara med i Melodifestivalen och inte heller i Diggiloo som kommer 
till Trelleborg till sommaren, vad händer egentligen framöver? 
- Jag ska släppa en engelskspråkig skiva till våren men det är faktiskt något som inte så 
många vet. Jag har signat med ett dancelabel i USA och spelat in en musikvideo med 
holländska Kim-Lian som fått stora framgångar i Holland. Den har bland annat visats nästan 
80 000 gånger på Youtube! 



- Så en utlandskarriär är nästa steg? 
- Vi får se vad som händer men det är absolut ingenting som jag tänker på. Bara för att man 
signat ett skivbolag så innebär inte det att man har en karriär utstakad. Så som det är just nu 
så är det jätteskönt att varva mammaledigheten med att uppträda lite sparsamt. Då känner 
jag mig avslappnad och glad även när ni träffar mig så här efter showen, ha ha! 
- Vad är det roligaste du gjort hittills i karriären? 
- Jag har faktiskt själv tänkt på det… Jag var nere i Burkina Faso för Faddergalans räkning 
och träffade kvinnor där som utbildas till lärare. När man kommer ner där så får man en helt 
annan distans till allt annat man gjort och det var verkligen en otrolig upplevelse.  
- Ett fåtal artister i Sverige blir folkkära, du är väl en av dem? 
- Det var en väldigt intressant fråga. Jag brukar nämligen säga att när skvallerpressen och 
kvällstidningarna känner att de kan skriva precis vad som helst om dig så har du blivit 
folkkär. De skulle till exempel aldrig skriva på samma sätt om Nina i Cardigans eller om 
Moneybrother som de skrev om mig för ett par år sen, så det är en hårfin gräns om vad man 
ska tycka om det här med just ”folkkär”. 
- Till sist, hur var det nu med årets Melodifestival, du ska alltså inte vara med? 
- Nej…det ska jag inte. Inte vad jag vet i alla fall…  
Linda ser plirig ut och ler med hela ansiktet, och jag konstaterar tyst att hon kanske 
fortfarande ljuger rätt så bra… 
 
Fotnot. 
Måndagen den 30 november sänds Faddergalan där inslaget från Lindas besök i Burkina 
Faso finns med. 
Videon med Linda & Kim-Lian och låten Not that kinda girl finns på: 
http://www.youtube.com/watch?v=UiBwTRLET7E   
 
Peter Kronström 
 
 
 
 
 


