
Trelleborg fredagen den 22 januari 
 
Så här i mitten av januari är det lätt att gnälla över det eviga mörkret, det gråa och trista 
vädret samt den evinnerliga snön som envisas med att komma titt som tätt. Sen ser man på 
nyheterna och vad som hänt på Haiti. Då upptäcker man hur bra man egentligen har!  
Det gångna året summeras i en hel del galor just nu och inte minst när det gäller musik. 
Thåström, Lars Winnerbäck, Kent och Amanda Jenssen blev de stora vinnarna efter att tagit 
hem vardera två Grammisstatyetter i fredags. Winnerbäck tog sen dessutom hem både priset 
som årets artist och Guldmicken i P3 Guld i tisdags, ett riktigt Winnande år med andra ord! 
Men ska det verkligen behövas en två och en halvtimme lång och tröttsam idrottsgala för att 
konstatera hur mediokert det svenska idrottsåret varit!? Några undantag finns dock där Helena 
Jonsson blev överlägset framröstad som vinnare av Jerringpriset med hela 67,6 % av rösterna! 
På måndag är det dessutom Guldbaggegalan i tv 4 där Millennium trilogin lär ta storslam. 
Idoljuryns extraknäck heter Made in Sweden. Årets uppdrag är att få rätsida på gruppen 
Plays comeback. Med tanke på vilka (uteblivna) framgångar det har varit för Janet och Kim 
efter förra årets tv-serie så lär knappast Play heller rendera några Guld-Baggar! 
Var på bio i onsdags och såg filmen Snabba Cash. En klart sevärd rulle, men den stora 
behållningen var faktiskt Joel Kinnaman, svensk films ljusa framtid! 
SVT visar just nu Storyn bakom låten och först ut var Roxette med hiten The Look. Det som 
slog mig var Per Gessles slingrande snack när utbytesstudenten Dean Cushman kom på tal. 
Med tanke på att det var hans förtjänst, och ingen annans, att The Look blev en hit i USA och 
allt vad som sen följde efter det, borde han få en riktigt fin julklapp! Varje år!!! 
Air France och KLM inför i månadsskiftet kravet att tjocka människor får betala för dubbla 
säten om de inte får plats i en vanlig flygstol. Nu gäller det ju bara att få dem på samma rad… 
Mästarnas Mästare har fått friidrottens bad boy Patrik Sjöberg som deltagare. Nu är det slut 
på fjolårets myspys, en ny rebell är i byn!   
En annan gammal rebell är Kjell Bergqvist som är högaktuell i Stjärnorna på slottet. Såg 
avsnittet där han var huvudperson och risken är faktiskt stor att han nu även blir folkkär. 
Även Prins Carl-Philip har blivit rebell på gamla dar och dejtar utvikningsbruden Sofia från 
Slitz och Paradise Hotel. Äntligen får vi se lite ”kronprinsfasoner” i kungafamiljen! 
Michael Hutchence som var sångare i australiensiska INXS skulle ha fyllt 50 år idag. Den 22 
november 1997 tog han dock livet av sig själv genom hängning. Michael och Patrik Sjöberg 
kom för övrigt ihop sig en gång på Café Opera då Patrik utbrast i det numera klassiska citatet: 
”Hade mina kompisar varit här hade INXS varit ett instrumentalband!”  Sen blev det så… 
Christer Björkman har så svårt att vakna att hans medarbetare har nyckel till hans hem. 
Räcker det inte med att ladda ner Forbes med Beatles på mobilen och ha den som väckare…?  
Sverige firar just nu stora triumfer på skidor gällande skidskytte, sprint, längd och 
utförsåkning. Det är bra att formen infunnit sig så att den lagt sig igen lagom till OS… 
Slovenien var i ledning för första gången i matchen när det återstod 45 sekunder. Det räckte 
för seger med 27-25 mot ett lamt svenskt handbollslandslag. Mot Polen var det i princip 
samma sak och nu gäller det att greppa det sista hårstrået mot Tyskland ikväll. Fan tro’t! 
Anders Svensson kopierade sitt snygga frisparksmål från VM 2002 mot Oman i onsdags! 
Barcelona fick sex spelare med i Världslagets startelva, däribland världens bästa Zlatan! 
Även August Strindberg (1849-1912) och Thor Modéen (1898-1950) har födelsedagar idag. 
Ikväll ska jag på Tre Lyktor och kolla in Shamrock! The boys are back in town!  
 
Lars Winnerbäcks största höjdare:  

• Nästan perfekt. Spår på plattan Kom från 1999 som satt sig som en smäck! 
• Stackars. Underbar singel från 2005! 
• Hugger i sten. Ännu ett spår från Kom som också blivit Lasses stora livefavorit! 


