
Trelleborg fredagen den 5 februari 
 
Vintervädret fortsätter i full styrka och snart finns det ingenstans att skotta undan den vita 
smeten längre. Med tanke på att Vancouver har snöbrist och 6 plusgrader så hade kanske 
Söderslätt varit ett bra alternativ att lägga vinter-OS på… 
Snön faller och vi med den! Undrar om inte Ulf Lundells klassiska låt egentligen handlade 
om alla ishala och livsfarliga trottoarer som bara väntar på att slå undan benen på en. 
Snön till trots kan jag ändå inte förstå hur Gunde Svan kunde vara så koncentrerad på vädret 
att han helt missade jordbävningen i Haiti. Rikssvanen blev med ens den fula ankungen! 
Carola har anlänt till Haiti. Som om de inte hade nog med problem där redan! 
Priserna fortsätter att hagla över Mando Diao. Efter att fått en Grammis för årets låt och 
blivit årets Tracksetta fick man i veckan även regeringens Musikexportpris!  
Utställningen ABBA World har haft premiär i London med Björn och Frida som vipgäster. 
Det är nog det närmaste vi kommer en återförening av gruppen och kanske är det bäst så… 
I onsdags var det 51 år sen Buddy Holly avled i en flygolycka under en svår snöstorm i Iowa. 
Don McLean beskrev dagen som The day the music died i sin låt American Pie från 1971. 
Trots att temat var 90-tal på Music Quiz i onsdags lyckades jag faktiskt smuggla in en 
postum duett från 1996 med Buddy Holly & Hollies i tävlingen, för att hylla rocklegenden. 
90-tal var ett tema som tydligen passade de tävlingssugna då det blev rekord med inte mindre 
än 75 deltagare! Trion Tottes flickor skrapade ihop inte mindre än 75 poäng av 80 möjliga och 
Totte själv tog därmed sin tredje Championtitel tillsammans med oraklet Kristina Takman och 
Madeline Danielsson. Tvåorna med bland annat Niklas från Radio Active hade 73 poäng.   
Filmen Sommaren med Göran blev helt utan Guldbaggenomineringar. Nu vet jag varför! 
Sista säsongen av Lost hade premiär i USA i tisdags och redan dagen efter hade det urfärska 
dubbelavsnittet läckt ut på nätet. Dessutom var det säsongspremiär för House i tisdags. 
Hoppet är alltså inte ute, där finns alternativ till både Let’s Dance och Robinson, hurra! 
I morgon startar Melodifestivalen och sen ska det bra mycket mer till än en jordbävning för 
att överhuvudtaget få en chans på kvällstidningarnas löpsedlar. Chock, chock, chock!! 
Jag har tidigare haft kommentarer om att bandy inte är någon världssport, men det förtar inte 
Sveriges bragd med att ta VM-Guld efter golden goal mot Ryssland, i just Ryssland! 
Frankrike imponerar och har nu tagit handbollsguld i de tre senaste OS, VM och EM! 
Manchester United och inte minst målsprutan Wayne Rooney är just nu i ruskig form och 
avrättar i princip allt vad motståndet heter. Bäva borde Milan inför Champions League den 16 
februari. Barcelona möter Stuttgart dagen efter, då vi hoppas att Zlatans måltorka släpper! 
Malmö FF satsar hårt med att förnya sin ledning efter Bengt Madsen och Hasse Borg. Men 
med tanke på 0-6 mot Nord Själland i helgen skulle man kanske koncenterat sig på laget...  
Gymträningen har även utökats till ett pass Core på tisdagar. Efter drygt 35 minuters 
magträning är man min själ inte så tuff, det kan jag lova!  
Veckans bästa citat: ”Kom igen, det är bara mjölksyra!” Ronja Hansson, gyminstruktör. 
En nyhet är glass med choklad och chili. Inte nyttigt men en otrolig smakupplevelse! 
Polischefen Göran Lindberg föreläste i jämställdhet, etik och moral men hade sexvanor som 
inte ens den värsta Alfahannen hade varit särskilt stolt över. Hur många getter behövs det 
egentligen som verkligen tror de klarar av att vara trädgårdsmästare? 
Till sist: Kom ihåg att när saker är för bra för att vara sanna, är de oftast det också… 
 
Mina svenska Melodifestivalhöjdare:  

• Michelangelo. Björn Skifs klassiker från 1975, som faktiskt bara blev femma... 
• Det gör ont. Lena Philipsson hånglar upp ett mikrofonstativ så det gör ont 2004! 
• You are summer you never tell me no. Engelsk version av vinnaren Sommarn som 

aldrig säger nej med gruppen Malta featuring Göran Fristorp och Clabbe från 1973. 


