
Trelleborg fredagen den 11 februari 
 
Vädret fortsätter att spela oss ett spratt! Efter snö och översvämningar har istället höstlika 
stormar dragit in över Skåne. I måndags natt nådde vindarna orkanstyrka (minst 32,5 m/sek) 
på flertalet platser, med strömavbrott och stor förödelse som resultat. Någon ny Gudrun som 
raserade halva södra Sverige i januari 2005 var det dock inte tal om den här gången… 
En av Sveriges största skådespelare, Lena Nyman, har gått ur tiden. Lena slog igenom med 
Nyfiken Gul 1967 och gick sen vidare som revyartist hos Hasse å Tage. Något som senare gav 
henne minnesvärda roller i filmer som Picassos äventyr, Morrhår och ärtor och Ronja 
Rövardotter. Lena avled efter en längre tids sjukdom och blev bara 66 år gammal. 
Rocklegenderna Jimi Hendrix, John Bonham och Bon Scott har alla rönt samma öde och 
kvävts av sina egna spyor. I söndags morse dog troligtvis även den 58-årige nordirländske 
gitarristen Gary Moore på samma sätt i den något oglamorösa s.k. rockdöden, under sin 
semestervistelse på Costa del Sol. Moore var en av medlemmarna i Thin Lizzy under 70-talet 
och blev känd för den stora publiken med albumet Still got the blues 1990. RIP Gary! 
Även John Barry har lämnat jordelivet. Barry är mest känd för att ha komponerat teman för 
James Bond och Snobbar som jobbar och fick under åren inte mindre än fem Oscarsstatyetter. 
Andra som redan är döda men som jubilerat den gångna veckan är Jussi Björling och Ronald 
Reagan som båda skulle fyllt 100 år, samt rebellernas rebell James Dean som skulle fyllt 80. 
Ett anskaffande av ett Allaktivitetshus stod på agendan när jag i tisdags var inbjuden till en 
kulturdebatt tillsammans med ett hundratal andra kulturarbetare. I princip alla närvarande var 
positiva till förslaget och nu återstår bara att se hur politikerna tar emot förslaget… 
Den tredje februari startade Kaninens år enligt den kinesiska almanackan. Undrar om det 
innebär att man får gigantiska framtänder, skuttar runt, äter sallad och har massor av sex… 
Veckans fyndigaste: Om du någon gång funderar på att sno en av Vägverkets fartkameror, 
så ställ den inte i sovrummet, den tar nämligen bara kort när det går för fort! 
Fort gick det även för Johan Elmander när han satte ett drömmål då Sverige i onsdags 
spelade 1-1 mot Ukraina. Framspelningen till målet stod naturligtvis Zlatan Ibrahimovic för. 
Även TFF har inlett året med två 1-1 matcher och då mot danskt motstånd, och som vanligt 
när det gäller TFF:s säsongsuppladdning så har man en hel startelva på skadelistan. 
Veckans rubrik:  Allsvensk stjärna slogs blodig av tjejgäng. Hög tid för styrketräning kanske. 
På tal om skador så verkar det helvetet äntligen vara över för Peter Forsberg som 
förmodligen gjort comeback för Colorado Avalanche den gångna natten. Foppa är ett unikum 
i hockeyvärlden och kan någon komma tillbaka och dominera i NHL så är det just han! 
Sverigedemokraternas nyblivne riksdagsman William Petzäll omhändertogs i lördagsnatt 
av Trelleborgspolisen under en stökig lägenhetsfest. Petzäll sägs vara Jimmy Åkessons 
påläggskalv men efter fylleskandalen ligger han nog närmare rockens värld än politikens… 
Dressmann tv-annonserar: It’s only Rock & Roll! Dressmann kan ALDRIG bli Rock & Roll 
oavsett om man skriver kontrakt med Stones, Iron Maiden, Metallica eller Hin Håle himself! 
Lika lite rock fanns det i Melodifestivalen som inleddes i Luleå i lördags. Endast Pernilla 
Andersson imponerade i en tillställning som hade många brister i det tekniska gällande 
rösträkningen. Eller som programledaren Marie Serneholt sa; Vad hände där…? 
På lördag blir det ingen Melodifestival för min del, då står istället äran på spel i årets 
bordshockeyturnering med Bastugänget. Det är kanske som Liverpools manager Bill Shankly 
sa en gång: Spelet är inte på liv och död, det är mycket viktigare än så! 
 
Tre personliga favoritsinglar med Gary Moore: 

• Empty rooms – 1984 
• Spanish guitar – 1979 
• Still got the blues (for you) – 1990 



 
 

Though the days come and go, there is one thing I know… 
I've still got the blues for you! 


