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2 MELODI 13 

Vem kommer att bjuda på 
Melodi 13:s stora skandal?
DET RÅDER MELODIFEBER på Kagge just nu. Skolans musiker har 
fullt upp med repetitioner. Tv-linjen verkar göra allt och ingenting.  
Dansarna lägger ner flera timmar om dagen, för att ge varje fram-
trädande det där lilla extra. Allmän och Bibel-eleverna jobbar för fullt 
för att allt ska fungera i praktiken. Vi journalister försöker granska den-
na cirkus, i både tidning och på webben. 

När jag tänker på melodifestivalen så tänker jag på skandaler, sen-
sationer och pajkastningar i media. För mig ska en melodifestival  
innehålla minst en stor skandal. Det jag undrar är: Var kommer Kagges 
stora skandal ske?

MUSIKLINJEN. JAG UN-
DRAR vilken stämning 
som råder där i dessa dagar. 
När jag trodde att det var 
spänt och stelt, och vinnar- 
mentaliteten hade tagit över 
alla musiker, framförallt de 
som med egna låtar som upp- 
träder imorgon. Därför 
blev jag ganska chockad när 
musikerna på torsdagens 
presskonferens förklarade sin 
kärlek till varandra. Och en 
efter en berättade för oss hur 
kul de tyckte det skulle bli 
att delta, men ingen ville ju 
vinna. Det är något som för 

mig som kommer från sportens värld, är ofattbart. Artisterna verkade 
ju vara så självsäkra och lugna, men skenet kanske bedrar? Men jag tror 
ändå vi kan utesluta att skandalen kommer från musikerna. 

DANSARNA KANSKE FÅR feeling och försöker ta över hela showen 
när det väl är livesändning på tisdag. Eller nej förresten, de verkar ju 
vara så proffsiga. 

Bibel-eleverna kan väl ställa till med något va? Fast  … njae, det tror 
jag inte.

Allmängänget kanske? Men flera av dem är med 
i både projektledning och många ansvarar för 
säkerhet och flera praktiska detaljer. Inte där 
heller med andra ord.

 Tv-linjen försöker ju i alla fall med lösa 
ryktesspridningar, tyvärr inte tillräckligt  
smarta för oss journalister.

MIN FÖRHOPPNING OM en skandal 
står nu till programledarna. Även om 
de följer ett manus som de stenhårt 
pluggat in. Nej, detta verkar hopplöst. 
Snälla ge mig något. Det behöver inte 
ens vara en skandal, bara jag får något 
kul som händer som gör att  Melodi 13 
blir minnesvärt, inte bara på grund av 
svängiga låtar och bra arrangemang. Det 
måste hända något mer för att det ska 
känns som en riktig melodifestival för 
mig. Jag väntar med spänning, något 
måste väl ändå hända?

krönika

När jag tänker 
på melodi- 
festivalen så 
tänker jag på 
skandaler,  
sensationer och 
pajkastningar.

FOTO: LINDA WALL

Låten Vi faller nu är 
en uppgörelse med det 
förflutna. Men den har 
också fått Lukas att 
upptäcka ett nytt sätt att 
skriva musik. Ett enk-
lare, renare sätt. 

– Det är den bästa låt 
jag någonsin skrivit, 
säger Lukas.

HAN ÄR LÅNG. Bär glasögon. 
Hipstermössa. Ger först ett lite 
allvarligt intryck. Men ett leende 
spelar ständigt på läpparna. 

– Jag skrev låten för att jag ville 
vara med i Melodi13. Jag hade 
försökt två gånger men blev inte 
nöjd. Men så fick jag ett tips av 
en vän till mig. Skriv lite enklare, 
sa han. Jag hade lyssnat på Bob 
Dylan en hel vecka. Han skriver 
enkelt, sjunger från hjärtat. Da-
gen efter att jag pratat med min 

vän tog jag upp gitarren. Låten 
bara kom, säger Lukas.

VI FALLER NU tog en kvart 
att skriva. Den var egentligen 
tänkt för någon annan, men efter 
påtryckningar från musiklärarna 
på addition bestämde sig Lukas 
för att framföra den själv.

– Jag har aldrig fått så mycket 
komplimanger för en låt innan 
så det känns kul att jag bestämde 
mig för att sjunga den själv. Lin-
nea som först skulle sjunga låten 
är med och körar nu.  

LÅTEN ÄR EN milstolpe för Lu-
kas på flera sätt. Dels har den lärt 
honom skriva musik på ett nytt 
sätt. Men den är också en slags 
uppgörelse med det förflutna. 

– För ett halvår sen tog det slut 
mellan mig och min flickvän. Vi 
hade varit tillsammans tre år och 
åtta månader. Texten handlar om 

att inse att en relation är slut. Att 
”nu finns det ingen räddning för 
oss”, och att ta steget. Att göra 
slut. Jag har skrivit låtar om det 
här innan men det känns som att 
det här är låten som handlar om 
det. Tidigare har jag inte kunnat 
skriva om det, men nu har jag 
fått lite distans till det och då kan 
man fånga känslan.

AKUSTISK BOTTEN och pop-
inspiration från Jonathan Joans-
son och David Ålen ligger till 
grund för Vi Faller nu. Lukas 
tror att det är den bästa låt han 
någonsin skrivit. 

– Det kanske är lite egoistiskt 
sagt, men ett uppbrott tar så my-
cket tid. Det känns skönt att det 
kommit något positivt ur det 
också. 

EVELINA MALTESON

Lukas gör  
upp med  
det förflutna

Namn: Lukas Lind
Bidrag: Vi Faller Nu
Ålder: 24 år
Vilket instrument skulle du vara:  
En saxofon, den är cool och sexig. 
Om fem år kan jag spela sax!
Beskriv din låt med tre ord:  
Enkel, sorglig och direkt.

FAKTA. 

Texten  
handlar 
om att 
inse att en 
relation 
är slut.
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“Klistra på ett leende och bara kör”

“Vi ska få igång publiken”

Tara Kondo 
Borgström

Nikolina 
Johansson

Hannah 
Weber

Rebecca 
Blohm

Louise
Torebrand Dolk

Gabriella 
Helander

Jenny 
Hagby

Jessica 
Apelryd

BENJAMIN ANDERBERG HAR alltid vetat. 
Det är dansa han ska göra. Det började i pojk- 
rummet till videos med Michael Jackson. 
Idag är han med och driver dansskolan Bow-
down dance academy i Malmö. Samtidigt 
uppträder han med dansgruppen Bowdown. 
De har synts i bland annat sommarlovs- 
morgon på Svt och på Malmöfestivalen. 

Volym bad Benjamin leverera några tips.

Vad är det som är så kul med att dansa?
– Allt! För mig är det terapi. Om jag är 

nere går jag bara in i danslokalen och efteråt 

är allt bättre. Det är rytmen, musiken, positiv 
feedback och härlig energi. Det är världens 
bästa jobb!

Hur håller man sig i form för att orka?
– Man måste äta bra, minst tre gånger om 

dagen. Jag äter havregrynsgröt till frukost 
och brukar dricka proteinshake före passet. 
Ordentligt med sömn och regelbundna tider 
är också viktigt. 

Hur botar man scenskräck?
– Jag har faktiskt inte scenskräck, på 

scenen är jag trygg. Om du är rädd, fokusera 
blicken på en punkt långt bakom publiken, 
klistra på ett leende och bara kör. 

Hur lyckas man som dansare?
– Man måste ligga på. I Sverige är det svårt 

att livnära sig på dans. Om man verkligen vill 
satsa måste man ta alla chanser man får. Man 
ska inte låta någon utnyttja en, men i början 
får man inget betalt. Ta de jobben du vill ha 
och samla till cv:t. Om du verkligen vill så 
klarar du det, de har jag gjort. 

EVELINA MALTESON

Linnea
Dolk

– PUTSA LITE, FINT FINT. Det 
är några små detaljer kvar, ropar 
dansläraren Stina Edsberg.

Ljudet av barfota fötter ekar i 
lokalen. Danslinjen övar febrilt in-
för deras shower på Melodi 13. Lin-
nea Dolk har missat några lektioner 
eftersom hon förutom att dansa ska 
tävla med ett sångbidrag.

– Linnea, vi kör igång så hänger 
du på, fortsätter Stina.

– Är det jättemycket?, kontrar 
Linnéa.

– Nej det är lätt, försäkrar Stina.

Den taktfasta housemusiken 
pumpar ut i högtalarna igen. Klas-
sen bildar mönster och konstella-
tioner, och det otränade ögat tycker 
att de har kommit långt i träningen.

DANSLINJEN SKA GÖRA två 
danser med helklass under tisdags-
kvällen.

– Öppningsnumret blir mycket 
flärd och glitter. Det ska få igång 
publiken och de ska vara ute i hela 
lokalen. Det andra numret är paus-
numret som är lite mer konstnär-

lig och med mycket rörelse, säger 
dansläraren Stina som gör Melodi 
för fjärde gången.

Skolans tio dansare kommer även 
vara med i alla musikbidragen. 

– Det kommer vara mellan en till 
sju dansare på varje nummer. Vi 
övar flera timmar om dagen för att 
göra den bästa showen någonsin, 
säger Jenny Hagby.

Hela dagarna går åt till träning. 
På förmiddagen tränas öppnings- 
och pausnumret i helgrupp och på 
eftermiddagen övas det med musik-

bidragen. På presskonferensen i 
torsdags flaggades det för att hög-
klackade skor kommer att användas 
i showen och det bekräftas av Jenny. 
Men inga smaskiga detaljer avslöjas.

Nikolina Johansson ser fram 
emot showen.

– Man får någon sorts extra  
energi när man står på scen. Man 
känner sig lite extra levande. Ska bli 
jättekul. 

Den stora frågan är, kan dansen 
påverka utgången på tävlingen?

– Man hoppas ju att det kan 

hjälpa till att lyfta lite. Vill tro att 
det har någon skillnad, ska gå in för 
att höja bidragen, berättar Nikolina 
som är med i två bidrag.

Jenny Hagby är av samma uppfat-
tning.

– Vad jag sett hittills är att dansen 
höjer låten något otroligt. Men det 
behöver inte vara avgörande, men 
jag tror att det kan höja upp en låt 
jättemycket, hoppas Jenny.

På tisdag kväll är det allvar. Och 
det är dansarna som drar igång  
showen.  ANDERS EKSTRÖM

Dansarna som ska lyfta Melodi 13:

Jenny Hagby och Jessica Apelryd mitt i en rörelse.

Gabriella Helander.Dansarna flyger högt under repetitionerna. FOTO: ROBIN ERIKSSON

Dansexperten tipsar:

Benjamin Anderberg in action.  FOTO: PRIVAT



Glädje, kärlek och käft-
smäll. Det är tre ord som 
beskriver låten ”Nothing” 
menar Alexander Hällzon, 
som har skrivit text och 
musik. Till sin hjälp har 
han fjolårsvinnaren Marie 
Carlsén och tillsammans 
hoppas de på att få Melodi 
13 att koka lite mer.

– En låt med mycket in-
tensitet, säger Alexander.

HAN HAR INSPIRERATS my-
cket av den popmusik som spelas 
på radio idag. Han ville skriva en 
fartfylld låt som väcker känslorna 
att man vill sjunga med och dansa. 
Han skrev först musiken för några 
veckor sedan och hade redan då en 
klar vision om hur han ville ha den. 

– Jag ville inte skriva någon lam 
ballad utan en låt med mycket sväng 
som skulle gå hem i mello, säger  
Alexander.

LÅTEN HANDLAR OM ett par som 
har det tufft och får utstå mycket 
från sin omgivning. Men de står 

emot och kämpar tillsammans. In-
genting kan stoppa dem. 

– Ett starkt kärleksförhållande 
med andra ord, säger Marie.

MARIE HADE INGA planer på att 
ställa upp och försvara sin titel från 
förra årets Melodi. Men när Alex-
ander frågade om hon ville sjunga 
hans låt var det ingen tvekan. Al-
exander hade idén klar redan från 
början att Marie skulle sjunga låten 
och att han trodde att hon skulle 
gilla den.

– Jag gillade låten när Alexan-
der visade den och vi har liknande 
musiksmak. Jag tänkte att det skulle 
bli en bra låt, säger Marie.

LÅTEN HAR BÅDE elektroniska 
och instrumentala inslag och Al-
exander menar att det ger låten en 
stark intensitet. Namnet Nothing 
bestämdes redan innan texten var 
skriven.

– Det är bra att ha ett namn som 
sätter sig och i refrängen återkom-
mer ordet Nothing tolv gånger, 
säger Marie.

MARIE HAR ERFARENHETEN 
sen förra året och förklarar att det 
bara är att njuta när man står på 

scen. Under Melodi får artisterna  
möjligheten att jobba mycket till-
sammans med dansare och musiker. 

– Det är mer uppstyrt än en van-
lig konsert, förklarar hon.

Alexander hade från början inga 
planer på att ställa upp i Melodi 
13, men kände sen mer och mer 
att det skulle vara en stor utmaning 
att ställa upp som låtskrivare och  
producent. 

JONATHAN SJÖBERG

                                          

Namn: Marie Carlsén och Alexander 
Hällzon.
Ålder: 22 och 19 år.
Vilket instrument skulle du vara? 
Marie: Ett dragspel. För att det är har 
ett coolt sound.
Alexander: En bas. Jag gillar basens 
funktion.  Den sticker inte ut så my-
cket utan gör sitt jobb.
Framtidsvisioner:
Marie: Oj, svår fråga. Du får återkom-
ma om fem år, haha.
Alexander: Jag är osäker på om 
musiken kommer ta mig någonstans. 
Just nu är det bara en hobby.

FAKTA. 
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“Låten är som en  riktig käftsmäll”

Linnea använder sina fötter för att skapa formerna till sin dans. Linnea berättar att hennes dans till Be får henne att känna sig levande. Hon menar att man 
kan skapa eviga ögonblick om man lever i nuet istället för tankarna. 

Avslappning är viktigt för att lugna ner nerverna inför ett uppträdande. 

Jag ville inte 
skriva någon 
lam ballad, 
utan en låt 
med mycket 
sväng som 
skulle gå hem 
i mello.
 
 Alexander 

– Jag tror VIVA med 
Move. Den refrängen 
sätter sig i huvudet 
och det gillar jag.

– Martins När solen 
överger. Den har sam-
ma känsla som Oskar 
Linnros och det tror 
jag går hem.

Marie:

Alexander:

Vem har ni som 
favorit till segern?

FOTO: EVELINA MALTESON

biljetter är sålda till tisdagens show. Melodi 13 är därmed utsålt.
– Ungefär hälften av de som kommer på showen går inte på skolan, 
säger Sandra Claesson, biljettansvarig.
Hittills har man fått in 3 100 kronor i entréavgifter, ett välkommet 
tillskott till den ansträngda budgeten för showen. 121 ANDERS EKSTRÖM 

Dagens instagrambild

Instagrammar 
programledar-
Nikki. Delar av 
tv-teamet spen-
derade natten 
till lördag med 
tekniken.

”Här sover vi!”



Oavsett om det gäller dans 
eller låttexter brinner Lin-
nea Dolk för kreativa ut-
tryck. I Melodi 13 får hon 
utöva både sina böjelser i 
sin egen låt Be.

- Att skriva texter för 
dansen framåt, säger hon. 

I JUST WANNA BE, cuz life is 
here for me. Det är punchlinen i 
Linneas låt som handlar om att fån-
ga ögonblicket.

– Jag vill sprida glädje med min 
låt. Samtidigt har den djup. Man kan 
bara skriva om hur livet är för en 
själv, men jag hoppas kunna väcka 
förståelse hos andra, säger Linnea. 

Mellan rep med dansträning 
och sång träffar jag Linnea över en 
snabb fika. Kaffe och ostmacka med 
gul paprika. Linnea inger lugn, hon 
bara har den auran. Hon pillar lite 

med sitt svarta långa hår och fun-
derar eftertänksamt.

– Det kanske är stora ord, skrattar 
hon så att en smilgrop blir synlig på 
kinden.

Kanske blir man lugn av hennes 
klingande norrländska. 

Så handlar låten om dej?
– Ja, det gör den väl. Som person 

gör jag det som faller mig in. Jag 
försöker vara här och inte så my-
cket i mina tankar. När man dansar 
är man i nuet. Då kan man hitta 
fantastiska, eviga ögonblick. Det 
är också ett tema i låten. Tiden, vi 
har så olika inställning till vad tid 
egentligen är.

MED BAKGRUND SOM dansare 
har sången alltid hjälpt Linnea att 
förstärka uttrycket i dansen. Hon 
spelar inget instrument men skrev 
text och musik till sitt Melodi- 

bidrag Be med rösten som 
hjälpmedel.

– Jag har alltid tyckt om att sjunga 
och har gjort det en del tidigare. 
När chanser som den här dyker upp 
får man ta dom. På audition blev 

jag kompad av Kiri (Luyirika) på  
kajang, en sorts trumma. Men nu 
har jag ett band som kommer spela. 

LINNEA ÄR KAPELLMÄSTARE 
också för dansen i sitt nummer. 

– Jag tycker inte om dansen som 
brukar vara i Melodifestivalen, den 
är så kommersiell och följer en  viss 
form. Jag tycker om improvisation 
så dansen i mitt nummer kommer 
vara speciell. Den hör ihop med 
texten, det sker bara där och då. Vi 
möter nuet. 

Förebilderna och inspirationskäl-
lorna är Johnny Cash och Lykke Li. 
På scenen vill Linnea förmedla en 
prestationslös känsla. 

– Jag vill att vi ska kännas som 
gatumusiker som bara har kul. Alla 
kreativa uttryck blir ett fint minne 
från just den tiden. Den här låten 
kommer jag ha som ett minne från 
min tid här. EVELINA MALTESON
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Låten kom-
mer jag bära 
med mig som 
ett minne från 
min tid här. 

“Låten är som en  riktig käftsmäll”

Linnea Dolk möter nuet

Namn: Linnea Dolk
Ålder: 19 
Bidrag: Be
Vilket instrument skulle du vara: 
Trumma, som dansare har jag en stor 
kärlek till beats.
Din låt med tre ord: Enkel, glad och 
mystisk

FAKTA. 

Alexander handplockade förra årets Melodivinnare Marie för att sjunga bidraget Nothing i årets upplaga. 
–Jag gillade låten när Alexander visade den, säger Marie som först inte hade planerat att ställa upp i Melodi 13.

FOTO: ELLINORE WOLF

Nu är den här. Statyetten som 
kommer att tilldelas vinnaren i 
Melodi 13. I morgon avgörs det 

vem som kommer få lyfta den sil-
vriga g-klaven med texten ”Vin-
nare Melodi 13, Kaggeholms  
Folkhögskola”.  ADAM ANDERSSON

Segerstatyetten  
har anlänt

En viktig del för årets programledare är de-
ras outfit på scenen och Nikki Borgh kom-
mer sticka ut. Hon kommer nämligen 
leda programmet i blänkande guldskor.

– Jag måste ju sätta lite guldkant på 
kvällen, säger Nikki om sina skor.

ADAM ANDERSSON

Nikki går i gyllene skor

dag kvar till 
Melodi 13. 
Imorgon 
smäller det!1



Några som inte syns så 
mycket men gör en enorm 
insats för Melodi13 är 
eleverna på Allmän linje. 
De håller i allt från paus-
underhållningen till att 
hoppa in som TV-assiten-
ter. Och så kommer de 
baka alla kakor som ska 
mätta melodipublikens 
sötsug i pausen. 

YRVÄDRET STINA Karlman 
viner in där vi ska ses utan-
för matsalen. Hon går allmän 
linje och är med i planerings- 
kommittén. De har planerat i  
princip allt inför den stora mor-
gondagen. Och nu ser de till att allt 
blir gjort. 

– Det känns som att vi har läget 
under kontroll. Vi har ett nära 
och jättebra samarbete med TV- 
eleverna som underlättar enormt, 
säger Stina.

ELEVERNA HAR SJÄLVA fått väl-
ja vilket område de vill jobba inom. 

– Alla är väldigt engagerade och 
verkar tycka att det är roligt. Och så 

är det så kul att samarbeta mellan 
klasserna. 

Under tisdagen ska eleverna på 
allmän vara publikvärdar med allt 
vad det innebär.

– Vi ser till att alla får plats 
och håller i röstningsprocessen. 
I pausen håller vi i fikadelen. I 
biljettköpet ingår pausfika och vi 
bakar allt själva.

Stina avslöjar inte exakt vad som 
kommer stå på gottebordet, men ...

– Det blir en buffé av hembakat. 
Och det kommer finnas grön tårta.

EVELINA MALTESON

Paulina Palmgren är en 
riktig veteran i Melodi-
sammanhang. 2009 stod 
hon som vinnare och året 
efter kom hon på andra 
plats. 

EFTER MUSIKSTUDIERNA på 
Kaggeholm har hon bland annat 
hunnit med att delta i TV 3 talangja-
kt True Talent och fått skivkontrakt. 
Hon beskriver festivalen som ett 
minne för livet. Att vinna var dock 
inte det viktiga och någon konkur-
rens var det aldrig frågan om. 

– Vi hjälpte varandra istället och 

vinsten tog man inte så seriöst, men 
samtidigt var det ju en rolig bekräf-
telse att komma etta.

LÅTEN LEAVING SOM Paulina 
vann med gjorde stor succé. Trots 
det har hon inte sjungit den en enda 
gång sedan vinsten.

– Jag tror inte att den låten skulle 
passa mig idag. Den är inte så pass 
bra att jag skulle kunna tänka mig 
att ha med den på någon skiva.

Har du något tips till årets  
deltagare?

– Tänk inte så mycket att det är en 
tävling. Det här ska vara en härlig 

fest man gör ihop. Men gå ändå in 
för det helhjärtat och ge allt, säger 
Paulina. EMMA BENGTSON
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Namn: Paulina Palmgren
Ålder: 25
Bor: Uppsala
Sysselsättning: Artist
Familj: Mamma, pappa, två bröder 
och fästman
Bästa schlagerlåt: Har faktiskt  
ingen. Loreen däremot tycker jag 
som artist låg helt rätt i tiden. Jag 
kände mig stolt över att skicka ner 
en sådan stark kvinna.

FAKTA.

Vinnaren Paulina Palmgren om Melodi 2009
”Tänk inte så mycket att det är en tävling”

ALLMÄNELEVERNAS UPPGIFTER:
- Vara publikvärdar
- Sälja biljetter
- Hjälpa till att bygga scenen
- ”Rodda” allmänt
- Baka allt fika
- Pausunderhållningen

FAKTA. 

”Vi bakar alla kakor själva”

Säkerheten tas på 
största allvar
Melodi 13 är det största 
evenemanget skolan  
arrangerar varje år. 
Brandsäkerheten måste 
fungera och publikvärdar 
som tar hand om gäster-
na måste finnas. Allt för 
att den stora showen ska 
bli så säker som möjligt.  

DÄRFÖR HAR EN tillsatt grupp 
fått extra ansvar för just säkerhet-
en. En av dem är Karin Wannbäck, 
som ingår i tv-teamet. Hon kom-
mer ha koll på publiken och var 
brandutgångarna finns. 

– Under sändningen kommer 
jag att vara arbetsledare för publik- 
värdarna. Och nu innan måste 
jag ha möte med alla så att alla 
vet vad de ska göra när det väl är 
sändning. Alla i gänget ska veta 
var nödutgångarna är och var 
brandsläckarna finns, säger K                                              
arin Wannbäck som är studioman  
med extra ansvar för säkerheten.

I SKOLANS GYMNASTIK-
SAL kommer det att finnas dyr 
teknikutrustning innan tävlingen. 
Gymnastiksalen saknar dock larm, 
ett problem man löser på ett lite  
annorlunda sätt.

– Elever kommer att få sova på 
madrass för att vakta utrustningen. 
Det handlar om två till fyra elever 
per natt, och de ställer upp helt 
frivilligt, säger tv-läraren Annelie 
Edsmyr.

FEM PERSONER ÄR pub-
likvärdar, och två stycken kom-
mer att vara brandansvariga 
under showen. Det finns plats 
för 150  personer att vistas i  
lokalen, och detta är maxgränsen. 
Som det ser ut kommer det att bli 
fulltsatt under årets Melodi, precis 
som tidigare år. 

MARCUS JOSEFSSON

FOTO: MARCUS JOSEFSSONKarin Wannbäck är en av de som ska se till att publiken är, och känner sig säker. 

Stina Karlman är med i projektgruppen. FOTO: EVELINA MALTESON

– Gå in för det helhjärtat och ge allt, tipsar Paulina årets deltagare.
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I år vill Martin Samnell 
ta revansch. Han var med 
och tävlade i förra årets 
melodi och var besviken 
över att han inte vann. 
Denna gång vill han vinna 
och en av förändringarna 
från förra året är att han 
skrivit en låt som är mer 
lättlyssnad.

– Det är gött att få re-
vansch från förra året, 
säger Martin.

HAN BESKRIVER FÖRRA årets 
tävlande med besviken stämma. I år 

är det vinst som gäller och det är 
inget han tvekar med att berät-
ta. Fast Martin menar att det är 
viktigt att inte tänka på det för  
mycket när han står på scen, för då 
blir det platt fall. 

Bidraget som Martin har skrivit 
heter När solen överger och han 
beskriver den som en syntpoplåt 
med influenser från Daniel Adams- 
Ray. Detta är också första låten som 
Martin skrivit på svenska och den 
handlar om ångerfull kärlek.

– Det är mer självförakt än förakt 
mot en annan person. Man tänker 
tillbaka på allt dumt man gjort och 
ångrar sig, säger han.

Med tre ord beskriver han sin låt 

som välproducerad, energisk och 
plötslig. Ett ord han ville säga  var 
”genomtänkt”, men det höll inte rik-
tigt. När han skrev låten testade han 
sig fram.  

– Det som jag planerat att testa 
har oftast blivit dåligt och när jag 
prövat mig fram så har det varit bät-
tre, säger Martin.

FÖRRA ÅRET HADE han snackat 
upp sig själv och hade mycket tro på 
sin egen låt. Och han erkänner att 
han var lite besviken efteråt. Vilken 
placering han hamnade på minns 
han inte. Ett av förra årets misstag 
var att han var låst vid att skriva 
svår musik istället för bra. Men i år 

känner Martin att han hittat sitt sätt 
att skriva musik. 

MARTIN HOPPAS ATT låten kom-
mer tilltala så många som möjligt. 

– Det är showbiz och jag är med 
för att vinna, säger Martin.

Låtens namn är inget som han 
kom på själv utan fick hjälp av An-
ton Hultberg. Anton hade läst tex-
ten till låten och tyckte att den titeln 
passade bra. 

Vem har du som favorit till  
segern?

– Jag tycker alla är fruktansvärt 
bra. Men om jag ska välja någon 
så är det Alexander och Maries låt 

Nothing. Jag och Alexander har 
liknande tänk när det gäller musik 
och det är nog därför den tilltalar 
mig. 

 JONATHAN SJÖBERG
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Förra året hade projekt-
gruppen till Melodi 47 236 
kronor i sin budget. I år 
är siffran nere på drygt 
31 000 kronor.

CECILIA WASSBERG ÄR projekt-
ledare för Melodi 13 och menar att 
den åtstramade budgeten ställt till 
med problem. 

– Det har varit tufft. Vi har slitit 
som djur med att få sponsorer. Vi 
har inte fått någon motivering från 
skolledningen varför de valt att bid-
ra med mindre pengar i år, säger hon. 
Orsakerna till den minskade budg-

eten är bland annat att skolled-
ningen har valt att skänka mindre 
pengar samt att elevkåren i år bara 
bistår med 1000 kronor, till skillnad 
mot föregående år då man skänkte 
hela 8 000 kronor. Förra året tog 
man även in mer folk än vad som 
var tillåtet i lokalerna, vilket ledde 
till att biljettintäkterna ökade rejält. 
Men det är inte något man kommer  
göra i år. 

– Vi har väldigt osäkra på hur 
vi ska få det här att gå ihop men 
nu verkar det som att det löser sig, 
säger Cecilia. 

För att få ekonomin att gå runt 
har projektgruppen tvingats jaga en 

mängd olika sponsorer. Tuffast har 
det varit att hitta pengar till ljuset 
vilket också är det som kostar mest. 
17617 kronor hamnade årets ljusko-
stnader på. Scenen och två kameror 
är några av de saker de fått gratis via 
kontakter.

– Hade vi inte fått scenen gratis 
hade vi definitivt skridit över budg-
eten. Likadant med kamerorna. Jag 
anser att skolan borde ha bättre 
utrustning för ett sådant här stort  
projekt då det finns många delar att 
tänka på, säger Cecilia.
Volym har sökt Kaggeholms 
skolledning utan resultat.

EMMA BENGTSON
Projektgruppen har brottats med en knapp budget i år. FOTO: LINDA WALL

Martin är segerviss

Martin Samnell beskriver sitt bidrag som en syntpoplåt med influenser från Daniel Adams-Ray.  FOTO: JONATHAN SJÖBERG

Namn: Martin Samnell 
Ålder: 21 år
Bidrag: När solen överger
Vilket instrument hade du varit om 
du fick bestämma:
Trummor. Jag är energisk och 
högljudd så det hade passat bra.
Framtidsvisioner:
Jag hoppas att jag kan hålla på med 
musik. Antingen som producent 
eller låtskrivare.

FAKTA.

Det är  
showbiz  
och jag är 
med för 
att vinna.

Mindre pengar till Melodi 13



Scenbygget var i full gång under helgen.

INTERNA TV-KRIGET. Ett 
mindre krig har brutit ut inom TV-
teamet. Det är efter redaktör Joel 
Höglunds påstådda problem med 
en trasig hårddisk som har gjort 
att inslagsproducenten Jonathan  
Jonasson har reagerat.

– Joel ”plojjar” för mycket. Ska 
han dra skämt för han själv stå för 
dem, nu är det jag som får försvara 
det, säger Jonathan till Volym.

Redaktör Höglund tycker att det 
hela är olyckligt, men han ångrar 
ingenting.

- Det får stå för honom, jag 
försöker hålla en god stämning 
i gruppen. Sen är det olyckligt 
att han fick ta skiten, det var inte  
tanken, kontrar Joel.

MERA TV. En trovärdig källa i den 
absoluta toppen av TV-produk-

tionsteamet, gör gällande att man 
börjar märka på gruppen att den 
har blivit mer praktiskt än teor-
etiskt arbete med Me- lodifesti-
valen. Detta gör att 
gruppen bör-
jar känna 
nervositet 
och lättare 
panik inför 
tisdagen. 
Återstår 
att se om 
det är bra 
eller dåligt 
för showen.

NOBBAT BIDRAG SKAPAR SURA 
MINER. Av elva sökande bidrag 
var det bara bara åtta stycken som 
kom med i den slutgiltiga showen. 

Detta gjorde att en av de sökande 
som inte kom med, var riktigt 

förbannad på uttagning-
sjuryn. Den värsta ilskan 

verkar ha lagt sig för 
musikeleven, men 
Volym kommer att 

söka vederbörande 
igen för att få ett  
uttalande.

SEAN TROR INTE 
PÅ VINST. Musikeleven 

Sean Eriksson anser 
att hans akustiska 
bidrag Wheather 

Man, som han 
framför tillsam-

mans med Kasper Thåström, inte 
är tillräckligt maffigt för att kunna 
vinna på tisdag. PR-trick för att få  
sympatiröster?

FÖRDEL I UTTAGNINGEN?  
Volym har fått nys om att en i  
projektledningen dejtar en av delta-
garna. Kan detta ha påverkat hens 
chanser till att gå vidare till finalen?

PROGRAMLEDARE SAKNAS. 
Bara en av programledarna har  
funnits på skolan under helgen 
för att träna in manus, vilket kan  
påverka duon.

– Vi hinner inte träna lika mycket 
tillsammans så risken finns att vi 
inte är perfekt synkade på tisdag, 
berättar programledaren som fanns 
på plats i helgen.

VOLYM-REDAKTIONEN
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Lotta Engberg, Melodifestival-
veteran.
– Göran Folkestad och låten Santa 
Cecilia 1984. 

Kattis Ahlström, har va-
rit programledare för både  
Melodifestivalen och Eurovi-
sion.
- Främling saknar motstycke.

Mattias Frändå, en av låt-
skrivarna till Gosa från årets  
melodifestival.
- Jag tycker Sean Banans alla bid-
rag är bäst! Han river upp käns-
lor och skapar kaos och fest. Han 
berör på något vis både barn och 
vuxna. Sean står för vad melodi-
festivalen är, folkfest och ett 
massa tyckande hit och dit.

Julia Alvgard, deltagare i Me-
lodifestivalen 2011.
- Låten jag gillar mest är en gan-
ska ny - Alive med Linda Pritchard 
från 2011. Jag är en sucker för 
ballader och denna låt är ballad-
ernas ballad.

Vilken är den bästa 
melodifestivallåten 
genom tiderna? En dag kvar

till festivalen ...

Skvallertanten - Har ni hört ...
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ILLUSTRATION: EMMA ARPSTRAND
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Genomgång med programledarna Nikki Borgh och Kiri Luyrika.
Martin Samnell värmer upp 

stämbanden när musikerna repar.

En välbehövlig lunchpaus i gympasalen. 

Pizza stod på matsedeln.

Cecilia Wassberg visar oss runt i 

sminklogen och greenroom.

Nikki chillar.
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