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Håller Valen på att ta över som Trelleborgs nöjescentrum? Ja, efter det kändistäta 30-
årsjubileet är det bara att konstatera att man i alla fall drar fullt hus med sina event och 
det är mer än vad många andra gör just nu. 
 
Jag kallade det för hysteri i torsdags när Måns Zelmerlöw besteg Valenscenen, men då vet jag 
inte vad jag ska kalla det när EMD gjorde sin entré. Trängseln, värmen och skriken var om 
möjligt värre, större och högre! Kanske ändå inte så konstigt eftersom EMD inte består av 
bara en, utan av tre tidigare ”Idoler”, Erik Segerstedt, Mattias Andréasson och Danny 
Saucedo.  
Både Erik och Danny har tidigare gästat Trelleborg och Valen. Den gången var det under 
Valens nyinvigning hösten 2006, veckan innan själva finalen där Markus Fagervall till sist 
snuvade Erik på segern.  
Mattias fanns med i Idolupplagan året efter och hösten 2007 startade de tre ”supergruppen” 
EMD som direkt fick en jättehit med en cover på All for love, för övrigt en låt som sålde 
trippel platina (60.000 ex).  
Även denna vackra söndagseftermiddag blev det födelsedagssång eftersom EMD-Mattias 
fyllde 28 år och han uppvaktades dessutom med tårta av Valens Marcus Middleton. Den till 
större delen väldigt unga publiken fick därefter äntligen sin väntan stillad med stämsång från 
Idoltrion i bland annat låtarna Jennie let me love you och färska Baby Goodbye från årets 
Melodifestival innan det var dags för signering. Kön av småtjejer och deras mammor ringlade 
lång på Valentorget och från Skivlagret meddelades det att nästan 350 EMD-plattor gick åt 
under eftermiddagen, att jämföra med ca 150 när Måns var här i torsdags. Inte dåligt för en 
platta som i princip är snart ett helt år gammal och bara innehåller en ny låt i deluxe-
upplagan! 
 
Två av medlemmarna i dagsfärska Star Pilots avlöste de tre idolerna och sällan har jag sett så 
okända kändisar på en scen. Starpilots leadsinger Johan Becker saknades och därför kändes 
det enbart som en reservlagsmatch med konstgjord andning av playbackframträdandet. 
Melodifestivallåten Higher framfördes dock med såväl flygarhjälmar som pilotglasögon.  
Dagens absoluta antiklimax var trots detta Markoolio, som efter sin scenentré endast 
intervjuades. Den enda sången vi fick var när han uppmanade publiken att spontansjunga ”In 
med bollen i mål”, som en passning till det mållösa svenska fotbollslandslaget kvällen innan. 
Vi fick även veta att Markoolio ska vara med i nya upplagan av Talang 2009 på TV 4, och sen 
var det ”framträdandet” slut och signering av Star Pilots och honom själv tog vid. Jag som 
trodde att karln åtminstone skulle göra en singback till någon av sina många trallvänliga hits, 
speciellt med tanke på att han har en färsk medverkan i årets Melodifestival i bagaget. Men 
det blev lång näsa där. 
Tyvärr fanns det heller inte någon möjlighet till att intervjua artisterna denna gång. 
 
Fotnot. 
EMD gästar Trelleborg även i sommar och då i samband med Hamnfesten den 3-4 juli när 
färjelinjen Trelleborg-Sazznitz fyller 100 år. 
 
Peter Kronström 


