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TROLLHÄTTAN. Edet-
festivalen, som äger 
rum 29-30 augusti, får 
kvinnlig stjärnglans i 
år.

Självaste schlager-
drottningen Jessica 
Andersson kommer att 
uppträda på lördagen.

– Det är så nära 
hemmaplan man kan 
komma. Jag har varit 
i Lilla Edet och sjungit 
en gång tidigare, men 
det var för en väldigt 
massa år sedan, säger 
Jessica till lokaltid-
ningen.

Det är bara att gratulera ar-
rangörerna till Edetfestiva-
len, som har lyckats knyta Jes-
sica Andersson till sig.  Hon 
är utan tvekan en av landets 
mest eftertraktade och sam-
tidigt populäraste artis-
ter. I våras avslutade Jessi-
ca musikalen Little Shop 
of Horrors, där hon hade 
den kvinnliga huvudrol-
len, och i somras turnera-
de hon tillsammans med 
Robert Wells i Rhapso-
dy in rock. Lägg därtill 
ett antal andra spelning-
ar som hon har varit upp-
bokad på, så förstår man 
att det har varit ett in-
tensivt år för Trollhät-
tans hyllade sångfågel.

– Det har varit fullt 
upp. Fast jag blir aldrig 
trött på mitt jobb och 
på musiken. Jag lever 
min dröm, säger Jes-
sica Andersson när 
Alekuriren får för-
månen att träffa 
henne på ett 
kafé i hem-
staden.

Det är en ödmjuk, charmig 
och positiv Jessica Andersson 
vi möter. Hon har lärt sig att 
leva med kändisska-
pet, att ständigt 
vara påpas-
sad både 
på och vid 
sidan av 
scenen.

– Visst innebär kändisska-
pet att jag blir lite begränsad 
i mitt sociala liv. I Trollhättan 

har emellertid 
folk sett mig 

regelbun-
det sedan 

1997, så 
här är 

det 

ganska lugnt. Folk som vill 
komma fram och säga hej 
eller ta en autograf är heller 
inget som stör mig. Det till-
hör liksom yrket, säger Jessi-
ca och fortsätter:

– Det som jag inte gillar 
är när folk tar bilder i smyg 
eller när tidningar spekule-
rar om sådant som inte till-
hör arbetet. Jag har dock varit 
relativt förskonad från skval-
lerpressen och det beror nog 
till stor del på att jag bor här 
i Trollhättan.

Sitt musikaliska genom-
brott fick Jessica Anders-

son i dokusåpan Fame 
Factory. Visserligen 

hade hon sysslat 
med musik långt 

före det att hon 
uppmärksam-

mades i tv, 
men det 
utgjorde 
på något 
sätt start-
skottet 
på en 
fram-
gångs-
rik kar-
riär.

– Fame Factory blev 
språngbrädan. En del har 
dock uppfattningen att man 
blev artist under program-
mets gång, men jag var sång-
erska många år innan dess, 
säger Jessica Andersson.

Jessica Andersson började 
redan i unga år att intressera 
sig för musiken. Den musika-
liska genen hade hon nämli-
gen ärvt av sin mamma. När 
Jessica sedan som tioåring 
satt med familjen hemma i 
Skövde och såg Carola upp-
träda i den svenska schlager-
festivalen med låten ”Främ-
ling” tändes en gnista hos 
henne.

– Jag vet att jag var oerhört 
imponerad. Eftersom Carola 
var så ung var det också lätt att 
identifiera sig med henne.

Jessica Andersson började 
musikgymnasiet 1991, som 
hon senare hoppade av för 
modelljobb i Paris.

– Jag trodde att jag skulle få 
sjunga hela dagarna på musik-
gymnasiet, men så var ju inte 
fallet. Det innehöll även en 
massa teoretiska ämnen som 
inte jag ville göra. Av den an-
ledningen var jag inte riktigt 
nöjd, skrattar Jessica.

Ett av de hittills störs-
ta ögonblicken i Jessi-
ca Anderssons karri-
är är när hon tillsam-
mans med Magnus 
Bäcklund i gruppen 
Fame, vinner den 
svenska schlagerfi-
nalen 2003 med låten 

”Give me your love”. 
I Eurovision Song Contest 
slutade det svenska bidraget 
på en femte plats.

– Att få vinna den svenska 
melodifestivalen var helt fan-
tastiskt, enormt stort. Det 
var ingen som trodde att vi 
skulle vinna, allra minst vi 
själva. Vi var bara barns-
ligt lyckliga över att få 
vara med, säger Jessi-
ca som sjunger den 
numera klassiska se-
gerlåten så ofta till-
fälle ges.

– Det är en 
häftig känsla att 
sjunga en egen 
låt där publi-
ken kan vart-
enda ord.

Edetfes-
tivalen i all 
ära, Jessi-
ca An-
dersson 
har 
be-
tyd-
ligt 

större uppdrag som väntar i 
höst.

I september finns hon med 
som gästartist på Christer 
Sjögrens jubileumsshow.

– Vi jobbade ihop för ett par 
år sedan i samband med Dig-
giloo-turnén. Vi fann varan-
dra direkt. Jag tycker mycket 
om Christer som person och 
hoppas att det är ömsesidigt. 
Han är en manlig variant av 
Lill-Babs, hjärtlig, omtänk-
sam och mysig. När jag fick 
förfrågan om att vara med på 
jubileumsshowen tvekade jag 
aldrig.

Ett par veckors ledighet 
närmar sig sitt slut. Jessica 
Andersson har en fullmatad 
höst att se fram emot. Den 
inleds på Edetfestivalen på 
lördag!

Sällan skådad stjärnglans på Edetfestivalen
– Schlagerdrottningen Jessica Andersson intar scenen

Jessica Andersson får i 
höst ta plats i Trollhät-
tans ”Park of Fame”, där 
andra välkända profiler som 
Peter LeMarc, Claes Eriks-
son och Håkan Mild redan 
finns med.

Schlagerdrottningen Jessica 
Andersson gästar Edetfesti-
valen på lördag.
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8 FRÅGOR
Idol - På Spåret
Skaldjur - Grillat
Bio - Krogen
Sommar - Vinter
FC Trollhättan - Gripen
Musikal - Krogshow
Telefon - Mejl
Saab - Volvo

JESSICA ANDERSSON
Född: 27 oktober 1973.
Bor: Trollhättan.
Familj: Sonen Liam, 5 år.
Stjärntecken: Skorpion.
Äter helst: ”Jag älskar skräpmat, 
tyvärr. Inte så mycket hamburgare, 
men däremot pizza. Italiensk mat 
överhuvudtaget tycker jag är gott.”
Favoritmusik: ”Jag gillar all musik. 
Det enda som jag inte lyssnar på 

hemma är schlager. Det beror nog 
på att man får tillräckligt av det 
ändå i jobbet.”
Semesterdröm: ”En dröm jag har är 
att få bila igenom USA och samtidigt 
lyssna på country.”
Om jag inte sysslat med musik: 
”Då hade jag nog fortsatt jobba som 
undersköterska. Jag trivdes väldigt 
bra med det.”


