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Lennart Magnusson snart i tv-rutan
SKEPPLANDA. Mång-
sysslaren Lennart Mag-
nusson gör entré i tv-
sammanhang.

Den profilstarke 
Skeppplandabon 
kommer att dyka upp i 
den populära tv-serien 
”100 höjdare” på Kanal 
5.

I måndags gästades 
Magnusson hemma i 
bostaden av de smått 
kultförklarade program-
ledarna Fredrik Wiking-
son och Filip Hammar.

”100 höjdare” blev snabbt 
en tittarsuccé när det visades 
för första gången på Kanal 5 
i höstas. Fredrik Wikingson 
och Filip Hammar reser land 
och rike runt för att träffa en 
massa sköna människor, som 
skiljer sig från mängden i ett 
eller annat avseende.

– Programmet blev väl-
digt uppskattat, vilket vi na-
turligtvis tycker är kul. Vi 
fick möjligheten att träffa en 
massa härliga människor så vi 
kände att det inte räckte med 
bara en säsong av programse-
rien, säger Filip Hammar och 
fortsätter:

– Folk gillar det som är an-
norlunda. Här får de serverat 
en samling sköna figurer på 
ett pärlband och det tilltalar 
publiken. De personer som 
av många benämns som ori-
ginal i samhället närmar vi oss 
på ett kärleksfullt sätt. Vi för-
nedrar eller fördömer aldrig 
någon, utan vi är glada över 
att det finns människor som 
vågar vara annorlunda.

Med ett brett leende tog 
Lennart Magnusson emot 
de båda programledarna och 
dess kameramän i måndags ef-
termiddag. Magnusson visade 
sällskapet runt i huset och 

ganska snart fick gästerna klart 
för sig att de kommit i kontakt 
med en mångsysslare.

– Man gör lite av varje, för-
klarade Magnusson och skrat-
tade högt.

Under den tid som inspel-
ningen pågick fick Lennart 
Magnusson visa sina färdig-
heter som musiker och tog 
därför tillfället i akt att spela 
både gitarr och dragspel.

– Du spelar ju riktigt bra, 
berömde Fredrik Wikingson 
samtidigt som han greppade 
gitarren för att kompa Mag-

nussons dragspelstoner.
Vidare fick Lennart Mag-

nusson ikläda sig rollen som 
massör och sist men inte 
minst visa upp sin kollektion 
av damkläder, som han själv 
har sytt. På visitkortet står det 
ju trots allt "Syfantast".

– Den här är vass, för att 
inte tala om denna, konsta-
terade Magnusson när han 
visade upp plaggen framför 
tv-kameran.

Måndagen den 5 mars 
drar vårens omgång av ”100 
höjdare” igång och veckan 
därpå planeras programmet 
med Lennart Magnusson att 
sändas.

JONAS ANDERSSON

Fredrik Wikingson och Filip Hammar, programledare för tv-programmet 100 höjdare på Kanal 5, tillsammans med Lennart 
Magnusson från Skepplanda. Magnusson kommer att dyka upp i vårens omgång av den populära programserien där han 
bland annat får anledning att visa sin sykollektion.
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LENNART MAGNUSSON
Född: 25 aug 1944
Bor: Huset i svägen till Hålanda 
i Skepplanda. Texten på berget 
"Bromsa om det går".
Familj: Katten Månsa. "Det är i alla 
fall en hona."
Yrke: Sjukpensionär. "Jag kallar det 
utrensad från arbetsmarknaden."
Utbildningen: Murare.
Kör: Saab 900, årsmodell -92.
Politisk färg: "Det är en korseld. Du 
får nog med de flesta färgerna."
Förebild: "Bengt i stan."
Favoriträtt: Köttbullar, hackad pota-
tis, en klick skagenröra, nektar och 
ett glas mjölk.
Favorit-tv: Så ska det låta.
Favoritinstrument: Gitarr och drag-

spel.
Favoritsport: "Jag gillade oriente-
ring. Jag har knökat runt i Skatås en 
hel del."
Vem bjuder du helst på middag?
"Det får vi se på klassfesten som 
väntar. Får se om det finns någon 
ledig."
Vad gör dig förbannad?
"Underskattning av arbetsförmåga i 
rimlig omfattning. Och sedan skatte-
verket, de är inte riktigt kloka."
Vad läser du helst? "Ledare i olika 
tidningar och allt i sysvängen."
Vad önskar du dig mest? "En hona 
eller fyra veckor i Thailand."
Motto: "Gör det innan du grunnat 
sönder dig."

Mångsysslaren; syfantast, 
massör, musiker och satiri-
ker, Lennart Magnusson.


