Trelleborg fredagen den 21 januari
Under några dagar med plusgrader försvann snön lika fort som den tidigare föll. Men dess
försvinnande har skapat nya problem och nu står delar av Söderslätt under vatten där vägar
trädgårdar och viadukter i princip liknat mindre insjöar.
Även många av de stackare som i somras drabbades har på nytt fått sina källare
översvämmade och vattenfyllda. Jag kan just nu känna mig lycklig med ett hus utan källare,
med swimmingpoolen i trädgården och inte på bottenvåningen!
Översvämningarna på Söderslätt är ändå ingenting jämfört med jordskreden i Brasilien,
monsunregnen på Sri Lanka och i Pakistan samt den helt översvämmade miljonstaden
Brisbane i Australien. Skulden till alltihop läggs på väderfenomenet La Niña som kylt ner
Stilla Havets yta och skapat oreda i hela atmosfären med stor förödelse som resultat.
Som inte dessa katastrofer var nog så måste vi även dras med Björn Ranelid i Let’s Dance.
Han är kvar en vecka till trots att han fick sex av juryn efter dansen, sex poäng alltså…
Anspelningar på sex finns det gott om i den andra säsongen av Solsidan och kanske är det
precis så en tittarsuccé ska vara eftersom premiäravsnittet sågs av hela 2,5 miljoner tittare.
Dessvärre kan man inte säga detsamma om Hipp Hipp som efter två tidigare succéfyllda
säsonger bara känns tröttkört när tre avsnitt är avverkade av den tredje säsongen.
Galorna avlöser varandra vid den här tiden på året och i måndags tog Robyn som väntat
storslam vid den icke tv-sända Grammisgalan. Förhandsfavoriten Oskar Linnros fick nöja sig
med Årets nykomling och Håkan Hellström tog hem det tunga priset som Årets artist…
En annan gala som gick av stapeln samma kväll var Idrottsgalan, men där tvingades man
som sportintresserad att välja mellan den och VM-handbollen mellan Sverige och Syd-Korea,
vilket känns väldigt märkligt med tanke på att båda arrangemangen hålls i Sverige.
När jag bytte kanal fanns i princip bara Jerringpriset kvar att dela ut, där snopet nog Therese
Alshammar snuvade skidlandslaget, som såg ut att ha fått kvällens stora kallsup!
Sverige slog Syd-Korea samma kväll men gjorde inte samma stormatch som mot Slovakien i
lördags, och om det var underskattning, inställningen som brast eller en kollektiv kollaps som
inträffade mot Argentina i tisdags vet nog inte ens spelarna själva.
Därför var gårdagens vinst mot Polen en stor överraskning och ett bevis för att de svenska
tigrarna inte gett upp jakten på medaljerna av de ädlaste valörer, fortsättning följer…
Erik Hamrén är på turné med ett fotbollslandslag i princip fritt från utlandsproffs och
besegrade i onsdags Botswana med 2-1. På lördag står Sydafrika för motståndet och då
hoppas jag på att få se TFF:s stjärnmålvakt Viktor Noring göra landslagsdebut i mål.
Noring är högaktuell för en övergång till Premier League-laget Fulham men jag hoppas ändå
att han är smart och stannar i TFF fram till sommaren och därefter väljer ett bättre lag.
Veckans Norgeskämt: Norska Dressman har startat ett samarbete med Rolling Stones. Jag
kan knappast bärga mig tills jag får på mig en skjorta med namnet Satisfaction!
Gudrun Schyman hoppar av som ledare för Feministiskt Initiativ och ska fortsättningsvis
bränna sina pengar på Simrishamns digra affärsgator istället.
För första gången kunde jag inte skilja de två vinnarlagen åt utan det blev delad seger mellan
Status Two med Micke och Jonas och 6 Pistols är mer än fyra elefanter med Niklas och Lasse
i onsdagens Music Quiz på Tre Lyktor med tema 70-tal. Båda lagen hade 67 poäng och treor
blev förra omgångens vinnare 3 Gringos med Totte, Håkan och Tommy som hade 51 poäng.
På måndag missar jag inte Guldbaggegalan där förra årets bästa filmer gör upp om baggen!
Tre Rolling Stoneslåtar jag skulle vilja se som Dressmankläder:
• Sympathy for the Devil – Prästkappa direkt från Rosemary’s Baby 1968.
• Gimme Shelter – Skyddskläder mot knivhugg från 1969.
• Paint it black – Vit skjorta med krås från 1966.

Bläääh för Dressman!

