Trelleborg fredagen den 19 mars
I morgon är det vårdagjämning vilket i praktiken betyder att dag och natt nu är ungefär lika
långa. Dock är inte vårdagjämningen en precis dag, utan en ögonblicklig händelse som
inträffar vid en bestämd tidpunkt och vid olika klockslag på skilda ställen över jorden. För vår
del i Sverige inträffar vårdagjämningen därför i morgon exakt kl.18.32!
Den ultimata vårlåten är 21/3 som finns på Dan Hylanders platta Änglar och sjakaler från
1984! ”Vackra sol är det du, jag har glömt hur du såg ut!” Spelas på hög volym på söndag!
Det blev 18-åriga solskenet Anna Bergendahl som efter en spännande omröstning fick
folkets röst och tog den 50:e segern genom tiderna i Melodifestivalen med This is my life. Nu
återstår det bara att se hur det går för Anna i ESC-semifinalen i Oslo den 27 maj…
På tal om just This is my life så har kultgruppen Gasolins tredje platta Gasolin’ 3 från 1973,
med motivet av kvinnan som har trosorna nere vid anklarna (se bild nedan), blivit framröstad
som tidernas bästa danska skivomslag och ska nu bli frimärke i just… Danmark!
ABBA valdes in i Rock & Roll Hall of Fame som första svenska musikgrupp någonsin under
den årliga galan i New York i måndags. Genesis, Hollies, Jimmy Cliff och the Stooges blev de
andra nykomlingarna i det redan mycket prestigefyllda sällskapet! Även Mikael Rickfors kom
ju indirekt med i och med detta, då han sjöng i just Hollies på 70-talet.
Trestegsraketen Christian Olsson lyfte i inomhus-VM i Qatar men kraschade snabbt efter
att hälsenan gjort sig påmind under själva finalen. Kanske dags att tänka på refrängen…
David Beckhams hälsena gjorde mer än så då den gick av i söndagskväll. Sommarens VM är
därmed spolierat för Spice-David, undrar om han verkligen orkar satsa vidare på VM 2014…
TFF tog poäng i den Allsvenska premiären mot Halmstad på bortaplan och det får anses som
klart godkänt. Själva matchen var dock ingen hit, inte ett skott på mål för di blåe under 90
minuter och ett i stort sett obefintligt anfallsspel. Det blir taggtråddiet för Jensen & Co!
Lagkapten Dennis Melander saknades i laget då han blev pappa till en dotter under natten
innan. Han lär behövas på söndag när det är hemmapremiär på Vångavallen mot Kalmar FF!
Glädjande att tränarparet Prahl & Westerberg har skrivit kontrakt till och med 2013!
AIK imponerade föga mot nykomlingen Mjällby så gnagets Martin Mutumba kan vänta med
att beställa ny tid hos tatueraren! Däremot kan både Mjällbys Tobias Grahn och AIKs Bojan
Djordjic bli kvar i sandlådan. Trodde faktiskt inte att man blev korkad av fotbollsspel…
I fyra av premiärhelgens åtta allsvenska matcher slutade det 0-0. Är det dåliga gräsplaner,
premiärnerver eller är Allsvenskan kanske inte bättre än så här…?
Gylle kör hårt inför återkomsten i division sex. Efter 4-0 och 3-1 mot Husie och Lunds Bois
har man på lördag chansen att säkra avancemang i DM då man möter Lunnarp borta.
Jihad Jane… Hmm, jag var helt övertygad om att det var Efva Attling på bilden!
Corey Haim (The Lost Boys) och Peter Graves (Farligt uppdrag) dog i veckan. RIP boys!
TV8:s matprogram Mauros & Pluras kök har överlag fått så bra recensioner att cheferna på
SVT och TV4 borde slå ugnsluckorna på sina fingrar i grämelse över att ha missat det. Nu
frågar man sig bara vad Plura tänker koka-in för något i programmet på torsdag!
På tal om puder i näsan så åkte Patrik Sjöberg ut ur Mästarnas Mästare i tisdags som med
ens blev en stor profil fattigare. Tippar att Louise Karlsson kommer att ta hem det till sist!
I morgon är det Primaverafest i Parken med Riffet och FC Trelleborg. Jag vet redan nu att
jag inte kommer att finnas med i det vinnande laget eftersom det nämligen är jag själv som
ansvarar för Musik- & Fotbollsquizet! Lycka till alla ni som kommer att vara på plats! 
Tre klassiska skivomslag från 70-talet jag skulle vilja se som frimärke:
• Supertramp – Crime of the Century (1974)
• Electric Light Orchestra – Out of the blue (1977)
• Bachman-Turner Overdrive – Not fragile (1974)

Visst känns motivet hämtat direkt från Tintins värld!
Omslaget till Gasolins tredje platta är en tavla av
Tage Hansen som kan ses hängande på värdshuset
Andys Bar på Gothersgade i Köpenhamn.
Tre andra klassiska mästerverk ser ni här nedan!

