
Trelleborg fredagen den 18 februari

Med den extrema kylan, där det i rikets nordligaste delar uppmätts inte mindre än minus 42 
grader, har vi i princip snart haft alla sorters väder under vintern. Kylan har dessutom blivit 
mer påtaglig eftersom blåsten fortsatt i våra sydligaste delar. Vindavkylning kallas det när 
omgivningens temperatur kombineras med vindhastigheten. I ett index får således en 
nollgradig temperatur en kyla på minus nio grader Celsius när vindhastigheten når 18 m/s.
Socialdemokraterna tillsatte en krisgrupp för att utreda det dåliga valresultatet förra hösten. 
Man kom fram till att det är Moderaternas fel att det gått så dåligt för Socialdemokraterna 
eftersom just Moderaterna närmat sig sossarna i politiken. Vilken härlig (S)jälvinsikt!
Veckans nya media-namn: Sahlin-mannen!
Eftersom Mona Sahlin inte hade något kaffe av sorten Gevalia hemma när hon fick oväntat 
besök av just Sahlin-mannen förra torsdagen, tryckte hon på knappen för överfallslarmet när 
han drog i handtaget på ytterdörren. Polisen söker nu efter en kaffesugen och glasögonprydd 
man i 60-årsåldern med släpande r och en något grönaktig råttkavaj…
I Egypten lyckades aktivisterna till sist med sina påtryckningar och i lördags lämnade den 
förre presidenten Hosni Mubarak över makten till militären. En av de mest oblodiga 
revolutionerna i modern tid har därmed nått ett lyckligt slut och förhoppningsvis kan nu ett 
helt land börja andas ut efter 30 års förtryck, korruption och illa dold tyranni.
Tänk att det faktiskt var Facebook som blev en av de största orsakerna till Mubaraks fall...
Nu ser det ut som om Libyen, Jemen, Iran och… Italien med Silvio Berlusconi står på tur!
Veckan citat: När jag var i Iran var jag stenad hela tiden! Annika Andersson i Parlamentet.
Efter premiären för Pär Lernström och nya Parlamentet kan jag bara citera Allan Svensson i 
tv-serien Svensson-Svensson; Vad är det där för stolpskott, var är Anders S. Nilsson? 
En träningsmatch är bara en träningsmatch, skrev Trelleborgs Allehandas krönikör efter 
matchen mellan Malmö FF och TFF som slutade 2-2. Fotbollsikonen Bosse Larsson hade inte 
riktigt samma inställning när han i en vänskapsmatch på 70-talet skallade en och knäade en 
annan av sina motståndare och blev utvisad. En kvällstidning frågade Bosse efteråt hur det 
kunde bli så i en vanlig vänskapsmatch. Det finns inga vänskapsmatcher! blev Bosses svar!
Om det även gäller för Gylle på söndag då Näset står för motståndet återstår att se…
Underbart är kort, uttryckte Povel Ramel det en gång, och kort blev också Peters Forsbergs 
comeback i NHL. Efter endast två matcher gick det inte längre och slutet tillkännagavs i  
måndags av Foppa själv under en tårfylld presskonferens i Denver. En fantastisk karriär är 
därmed över för en av våra absolut största svenska idrottshjältar genom tiderna.
I Bastugängets eget NHL, Dalacup i bordshockey, blev det i lördags bara en tredjeplats för 
min del efter förlust i sudden i semin, mot blivande mästaren Tobbe, som tog sin sjätte titel. 
Det tidigare så superhemliga receptet för den klassiska läskedrycken Coca Cola sägs ha 
avslöjats. Om det stämmer så ska coca-extrakt och alkohol vara de tidigare felande 
ingredienserna för att få till ett äkta a Coke and a smile! 
Det är dock inte samma coke som Keith Richards så illa glorifierar i sin självbiografi…
Den femtonde upplagan av Music Quiz med Svensktoppen Då och Nu som tema satte i 
onsdags ett nytt och svårslaget deltagarrekord med inte mindre än 90 quizare! Vinnare blev 
lag Lätt & Lagom med schlagerexperterna Per Saurow och Mats Drakenholt som hade 84 
poäng av 85. Lag Dryg trio med Kerstins med Gunnel Andersson från finallaget Nørds Inc i 
förra årets It takes 2 blev tvåa på 81 poäng och Rickard Anderssons lag trea på 74 poäng. 

Tre händelser jag vill se på frimärke:
• Bruce Springsteen Live på Ullevi – den 8 juni 1985 
• Trelleborgs FF slår ut Blackburn i UEFA-cupen – den 27 september 1994
• Zlatans klackmål i 85:e minuten (1-1) mot Italien i EM – den 14 juni 2004



Peter ”Foppa” Forsbergs klassiska straffmål på Kanadas målvakt 
Corey Hirsch i OS Lillehammer 1994 blev frimärke året efter.

Målet blev avgörande och Sverige vann OS Guld!


