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Timoteij i stan

I helgen besökte gruppen Timoteij Karlshamn 
där de skulle göra en julshow i Bellevueparken. 
När tidningen Babbel träffade de tre medlem-
marna avslöjade de att detta var den sista 
turnén som de var ute och på och att de vid 
årskiftet skulle gå skiljda vägar. Vi träffade Bo-
dil Bergström (sång och dragspel), Cecilia Kallin 
(sång o gitarr) och Elina Thorsell (sång o flöjt) 
på Best Westerns hotell i Karlshamn. 

När bildades bandet Timoteij? 
-Vi bildades i Skara år 2008, vi gick på samma 
musikgymnasium. Där träffade vi vår blivande 
manager för första gången och vi frågade om 
han ville jobba med oss och det ville han, sva-
rade tjejerna.  

Vad gjorde ni innan ni blev Timoteij?
-Innan vi blev gruppen Timoteij så kände vi inte 
varandra, så då jobbade vi på var sitt håll.  

Har ni varit ute på många turnéer under de här 

åren? 
-Jättemånga turnéer 
känns det som, en varje 
sommar och en varje 
jul. Det blir många det.  

Ni har också varit med 
i Melodifestivalen, vad 
tyckte ni om det?
-Det var galet, för vi var 
så unga, det är ganska 
svårt att förstå, men 
det var kul, berättar 
bandmedlemmarna. 
 
Skulle ni vilja vara med 
i Melodifestivalen 
igen?  
-Vi ska faktiskt lägga 

ner bandet nu så det här är vår sista turné vi 
gör, så det är inte aktuellt. Kanske vara med i 
mellanakten i Melodifestivalen? 
 
Har ni gjort många CD-skivor?
-3 stycken album i alla fall. 

Har ni någon förebild till er musik?
-Vi har varit ganska ensamma med det vi har 
gjort så vi har fått skapa det vårt eget, sen har 
man haft många idoler när man var liten. Man 
har fortfarande några idoler, säger Timoteij.  
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Vilken är er favoritlåt? 
-Vi pratade faktiskt om våra gamla låtar igår, 
många av dem har vi inte spelat så mycket men 
en av dem är låten ”Kom” och den kommer all-
tid vara favoritlåt, det var den låten som vi slog 
igenom med. 

  
Hur är det då med jullåtar, har ni någon favorit 
jullåt? 
-Bodil gillar ”Julen är här”, Elin och Cecilia gil-
lar Carolas nya jullåt som heter ”Drömmen om 
julen” sen är det ju Peter Jöback och han hör ju 
julen till.  

Har ni något speciellt ni gör innan ni ska gå ut 
på scen? 
-Innan vi ska gå ut på scen så brukar vi sjunga 
upp oss lite och göra en Give me five innan vi 
går ut.   

Vad tycker ni om att ha en spelning här i Karls-
hamn?
-Vi gillar det jättemycket och vi är här för första 
gången, säger Timoteij.  

Varför ska ni splittras?
 -Vi har hållt på i många år, vi vill utvecklas.   

Vad ska ni göra nu göra istället för att vara ban-
det Timoteij? 
-Bodil kommer nog att åka utomlands och ta en 
paus från musiken och driva egna projekt, Elin 
kommer att göra samma sak och Cecilia kom-
mer att fortsätta med musiken som soloartist. 

Vi på tidningen Babbel hade tyvärr inte möjlig-
het att vara närvarande under showen på Bel-
levueparken, men vad vi hört så uppskattades 
deras framträdande av den närvarande publi-
ken. 
Tidningen Babbel tackar för pratstunden med 
Bodil, Cecilia och Elina och önskar tjejerna Lycka 
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