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Namn: Måns Zelmerlöw 
Smeknamn: Kallas Mums-Mums i media 
Yrke: Artist 
Ålder: Fyller 23 i juni 
Aktuell: Släppte sitt andra album MZW den 25 mars  
 
Måns Zelmerlöw är i Trelleborg för att pusha för sin nya platta. Trängseln, värmen och 
hysterin närmar sig Beatlesklass när Måns äntligen kommer på scen några minuter 
efter utsatt tid. Många av de unga tjejerna som står främst framför scenen är påtagligt 
tagna av stunden och deras hysteriska skrik blir öronbedövande! Jag trodde väl aldrig 
att man skulle behöva öronproppar för att gå på en releasespelning på Valen… 
Måns drar fyra låtar, tre av dem är akustiska med gitarrist och honom själv på piano. 
Den sista Hope and Glory, från årets Melodifestival, körs singback och det är också den 
som drar ner mest applåder och jubel. Måns får dessutom med sig publiken i ”Ja må 
hon leva” och ett fyrfaldigt hurrande för det 30-årsjubilerande Valen. 
Själva signeringen blir lugnare. Måns låter sig välvilligt fotograferas och kramas efter 
att han både dedicerat skivans omslag och signerat den med silverpenna till den digert 
ringlande kön. 
Efter signeringen får vavade.se en intervju med Måns uppe i Valens inre och det är en 
ödmjuk och trevlig kille med båda fötterna på jorden som undrar var vi kommer ifrån. 
 

- Vavade.se, det är en nystartad hemsida som bland annat bevakar nöjeslivet i 
Trelleborg. 

- Vavade! säger Måns på riktig urskånska och skrattar. 
- Det är skönt med riktig skånska ibland! 
- Ja detta är ju nästan hemmaplan för dig. Det är inte första gången du är i Trelleborg 

vad jag förstår? 
- Nej, jag var här för ett och ett halvt år sen och det var faktiskt på Valen även då.  
- Har du besökt Trelleborg privat annars någon gång? 
- Nej jag har bara kört igenom här en gång när jag skulle hämta några kompisar. 
- Du kommer från Lund, hur känner du att din hemstad upplever dig, blir man profet i 

sin egen stad?   
- Det är nog lite som du säger att man faktiskt inte blir profet i sin egen stad. För 

Lundaborna är jag fortfarande ”den gamle vanlige” Måns. Jag har faktiskt 
nästan bett om att få uppträda på Nova i Lund, men än så länge har det inte 
blivit av.  

- Din nya platta är endast en dag gammal, nästan som en liten baby, hur uppfattar du 
själv den nu när den är släppt? 

- Jag känner att där finns en mycket större helhet på denna än på debutplattan, 
som jag tycker spretade åt alla håll. Dessutom finns jag själv med på ett helt 
annat sätt denna gång där jag har varit med att skriva de flesta av låtarna. 
Dessutom tycker jag att det är ett riktigt coolt omslag! 

- Vilken är din egen favoritlåt från den nya plattan? 
- Det är Impossible som jag tog som tredje låt tidigare ikväll. Den känner jag mest 

för och så småningom kommer den att bli tredje singeln från plattan. 



- Jag har bara lyssnat väldigt kort på låtarna på din hemsida och för min del stack 
Forever och Home ut lite extra, blir någon av dem andrasingel? 

- Nej, det blir nog antingen Rewind eller One minute more som blir andrasingel 
efter Hope and Glory. Men det var roligt att du nämnde just de två låtarna för 
det har jag hört även från andra håll. 

- Jag jobbade tillsammans med Christer Björkman hösten 2006 och om jag minns rätt 
så var det precis i den vevan som din tidigare Idolkollega Agnes blev diskad från att 
vara med i Melodifestivalen 2007 vilket öppnade för dig. Christer och SVT fick mycket 
kritik för diskningen men jag minns att han sa att reglerna var solklara och att han 
var mycket förväntansfull på just Cara Mia. 

-  Ja du har helt rätt! Låten Cara Mia var reserv vid det tillfället och den fick 
chansen när Agnes låt blev diskad. Fredrik Kempe, som var med och skrev Cara 
Mia, och Warner Music hörde då av sig och ville att jag skulle sjunga låten och så 
blev det. 

- Och till sommaren ska du till Skivarp och uppträda tillsammans med Jerry Williams. 
- Ja, men vi ska uppträda var för sig, ingenting tillsammans. 
- Vad tycker du om ”Jerka”? 
- Jag tycker att han är jättebra som artist! Vi har aldrig träffats och pratat men 

det kommer säkert att bli hur bra som helst. 
- Jag har sett att ditt namn står överst på affischerna, är det för att du hållit på längre 

än honom? 
- Ha ha, det har jag inte själv sett. Nej Jerry har ju varit med sen långt tillbaka i 

musikhistorien. 
- Vad lyssnar du själv på? 
- Just nu är det Coldplay och deras Viva la Vida. 
- Vilken är din favoritartist? 
- Det är Robbie Williams, han är en entertainer i världsklass! 
- Och din favoritplatta? 
- Ja du, det var inte helt lätt… Där är ju så många att välja på. Coldplay med Viva 

la Vida kanske… Nej, skriv X&Y med Coldplay, den är super! 
- Till sist, vilket tycker du är roligast, teater- eller skivkarriär? 
- Skivkarriären helt klart! 

 
Fotnot. 
Måns fick endast två getingar i Expressen för sin nya platta MZW men hade redan sålt Guld 
innan den ens var släppt i handeln.  
För övrigt är Måns enligt Aftonbladet också aktuell för en roll i ”Chicago”, en av West End-
musikalerna i London. 
 
 
Peter Kronström 
 


