Trelleborg fredagen den 28 maj
Det känns som om vi kommer att uppleva den kortaste våren någonsin, problemet är bara att
jag inte vet om den ens startat än med tanke på både kylan, blåsten och regnet. Norrland har
däremot haft sommarvärme de sista veckorna så det är verkligen uppochnervända världen.
Naturligtvis så drog jag direkt på mig en stämbandsinflammation med feber och halsont så
fort jag kom tillbaka till den svenska (vinter)kylan. Precis som om jag hade tid med det…
I morgon ska jag nämligen hålla i en specialdesignad Fotbolls- & Music Quiz för TFF som
har våravslutning ute på Idala Gård. Därefter är det säsongens sista Music Quiz på Tre Lyktor
på onsdag och som lök på laxen har vi kval för It takes 2 nästa lördag. Puh, det är mycket nu!
I morgon avgörs dessutom finalen i Eurovision Song Contest. Alla länder med svenska inslag
som Vitryssland, Danmark, Irland, Azerbajdzjan samt Norge är i final, alla utom… Sverige.
Visst känns det chockerande snöpligt att vi missar finalen för första gången någonsin, förutom
de få gånger det varit självvalt att inte ställa upp. Det blir för den svenska delegationen att
sätta på sig dumstruten, åka hem, göra om och göra bättre. Anna Bergendahl räcker
uppenbarligen inte till på internationell mark, men det är minst av allt hennes fel!
Rock the Boat är nu äntligen klar för avgång den 16 oktober och det blir Full House med
gästartist (Mats Olsson från Shamrock) som får äran att uppträda under den fjärde rockresan
till sjöss. Inbjudan finns att ladda ner som pdf på http://www.krona.nu/rocktheboat.html
Sen 1992 har Polar Music Prize delats ut till Stikkan Anderssons minne och under de flesta
av de här åren har någon inom rockgenren tilldelats priset som Led Zeppelin, Pink Floyd, Bob
Dylan, BB King, Paul McCartney och Bruce Springsteen. Därför höjer man väl lite extra på
ögonbrynen när isländska Björk helt plötsligt blir årets stipendiat. Man undrar ju verkligen hur
juryn kan bortse från legender som Chuck Berry, Little Richard och Jerry Lee Lewis…
Veckans mest korkade citat: Öka din viktminskning! Är det samma som mycket lite…?
Begravningsbyrån Fonus har tydligen för lite att göra så de skickar ut rabattkuponger till
PRO-medlemmar. Men, tillägger Fonus, kupongerna måste användas inom två år. Se nu för
fan till att dö tyst och snällt och utnyttja din rabatt!
På tal om nära döden upplevelser så var väl Jonas Gardell så nära en sådan man kan komma i
söndagens avsnitt av Parlamentet. Han är ruggig den mannen, eller vad han nu är…
Med sju och en halv sekund kvar att spela var Tre Kronor i VM-final i hockey men tappade
matchen till Tjeckien som sen även tog hem guldet. Sverige fick nöja sig med brons.
Inter imponerade oerhört mot Bayern München och tog hem Champions Leaguefinalen
med 2-0. Det måste ju vara Zlatans värsta mardröm som besannats eftersom han lämnade
Inter för att kunna vinna just… Champions League. Istället blev det tvärtom och en plats på
avbytarbänken. Inte konstigt alls att svenska landslaget inte känns motiverat för honom.
TFF greppade det sista halmstrået inför VM-uppehållet och slog Gais med 2-0. Kanske inte
helt rättvist att göra två mål på två skott men samtidigt är det ju effektiviteten som avgör! Nu
ligger man visserligen kvar på sistaplatsen men med samma poäng som AIK och Åtvidaberg.
Gylle har överraskat stort i sexan under våren och ligger nu helt plötsligt tvåa i serien med
samma poäng som serieledande Skurup efter att man besegrat Klågerup i tisdags med 4-2.
Planens gigant var Daniel Persson, ännu inte fyllda 18 år, som avgjorde med sina två mål.
Glöm inte att det är Mors Dag på söndag och krama era mammor lite extra då!
Lyckliga gatan den finns inte mer… Tyvärr inte Anna-Lena Löfgren heller som avled förra
onsdagen efter en tids sjukdom, vid en ringa ålder av endast 66 år.
Mina favoriter av vinnarlåtarna i Eurovision Song Contest genom tiderna:
• Storbritannien 1967 – Sandie Shaw – Puppet on a string
• Sverige 1974 – ABBA – Waterloo
• Italien 1990 – Toto Cotugno – Insieme: 1992

