Trelleborg fredagen den 3 februari 2012
Efter en ovanligt mild januarimånad har kylan bitit sig fast och i går morse hade vi elva
grader kallt och ett tunt lager med snö i de sydligaste delarna av landet. Den extrema kylan
ska hålla i sig under helgen, men jag tror dock inte att vi kommer att få lika kallt som det varit
i norra Sverige den gångna veckan, där Naimakka uppmätt hela 34 minusgrader.
Kylan har bäddat för stigande elpriser och med tanke på att kärnkraftsreaktorerna Ringhals
2, Oskarshamn 1 och 3 just nu är ur drift så kändes beslutet att ta även reaktor 3 i Forsmark ur
drift i onsdags nästan som en konspiration tagen ur 90-talsserien Arkiv X!
Även i Iran satsar man på att utveckla kärnkraften och övriga världen tittar nervöst på medan
Uran, eh Iran säger sig ha fredliga avsikter med sitt kärnvapenframställande. Detta i sin tur
har lett till sanktioner och hot om att stänga Hormuzsundet som i sin tur har lett till att
bensinpriset åter stigit till rekordnivåer med 14,88 för en liter 95-oktanik bensin…
Några fredliga avsikter finns knappast heller i Malmö där den åttonde dödsskjutningen på
ett drygt halvår, och den tredje bara i år, ägde rum i tisdagskväll. Malmös skamfilade rykte
som en stad präglad av våld och kriminalitet späddes på ytterligare bara några timmar senare
då en sprängladdning detonerade vid ett poliskontor och då har jag inte ens nämnt den gångna
helgen då tre personer skottskadades, varav den ena sköts i foten mitt i centrala Malmö.
Sköt sig i foten kan man väl säga att även Trelleborgs kommunalråd Ulf Bingsgård gjorde när
han på Twitter skämtade om att grannkommunen var en pangstad att besöka. Skämtet gick
dåligt hem i stugorna och Ulf tvingades göra en Juholtare, alltså ta tillbaka sina uttalanden.
Ersättare till Socialdemokraternas sparkade partiledare Håkan Juholt blev mycket riktigt
Metallordföranden Stefan Löfven som förutspåddes och det känns som om han nu har ett
gyllene läge att vända bottensiffrorna, det kan i alla fall inte bli mycket värre!
Bottensiffror presterade även TFF i när man i lördags hade matchpremiär mot danska
Lyngby på konstgräs i den bistra kylan. Efter endast 21 minuter stod det 0-3, ett resultat som
till sist blev 1-3 efter att lagkapten Dennis Melander nickat in reduceringen efter 60 minuter.
TFF:s nye huvudtränare Alf Westerberg har storstädat i truppen där namn som Erdin Demir,
Andreas Wihlborg, Jokim Sjöhage och Tommie Persson försvunnit och där både Markus Pode
och Viktor Noring är osäkra kort för fortsatt spel i klubben. Ett prekärt läge med andra ord för
ett lag som i premiären av Superettan den 6 april tar emot Ängelholms FF på Vångavallen.
Betydligt bättre går det då för Zlatan Ibrahimovic som blev tilldelad priset som Årets
spelare i Serie A. Han är även ensam skytteligaledare på 15 mål efter sitt underbara
frisparksmål mot Cagliari och jagar nu sitt nionde raka ligaguld och Milans 19:e Scudetto.
Men då måste det bli bättre än i onsdags då man förlorade med 0-2 mot Lazio…
19-årige John Guidetti är inte så pjåkig han heller och gjorde i helgen sitt 14:e mål på 13
matcher i den holländska ligan för sitt Feijenoord. Det känns inte som om vi kommer att
sakna misshandelsdömde Alexander Gerndt något nämnvärt under EM i sommar…
EM i handboll avslutades i söndags och det blev överraskande nog Danmark som tog hem
titeln efter 21-19 mot Serbien i finalen. Ett Danmark som gick in i mellanrundan med noll
poäng och var uträknat. Men det var innan storskytten Mikkel Hansen la sig i striden och totalt
dominerade finalspelet med sin hänsynslösa stil. Totalt blev det nio mål bara i finalen!
Det som totalt kommer att dominera media och nöjesvärlden drygt sex veckor framåt är årets
upplaga av Melodifestivalen, för övrigt den 52:a i ordningen. I morgon startar Sveriges i
särklass största ambulerande cirkus och med direktör Christer Björkman i stolen som exekutiv
producent. På Vida Arena i Växjö är den röda mattan utrullad och manegen krattad för artister
som Marie Serneholt, The Moniker, Dead by April och Afro-Dite, som gör comeback. Det
ska dessutom bli intressant att se vad allkonstnären Thorsten Flinck har för ess i rockärmen.
Succé eller fiasko, skillnaden är alltid hårfin när Flinck ger sig ut på den tunna isen…

I skuggan av Melodifestivalen släpps även en hel del bra plattor. Mest intressanta är: Louise
Hoffsten – Looking for Mr God, Laleh – Sjung, Tomas Andersson Wij – Romantiken och
svenska duon First Aid Kit – The Lion’s Roar. I dagarna släpps Chris Isaaks platta Beyond the
sun och under våren är även namn som Bruce Springsteen, ZZ Top, Thåström, Madonna, Paul
McCartney, Roxette och Robbie Williams aktuella för skivsläpp. I april släpper dessutom
Kent sitt nya album Jag är inte rädd för mörkret.
Efter att ha sett tv-bilderna från fotbollsmatchen i Port Said i Egypten är det inte utan att man
blir mörkrädd. Med minst 74 döda och tusentals skadade är det inte ordet huliganism man ska
använda utan detta är ren terrorverksamhet! Det egyptiska landslaget är idag regerande
trefaldiga Afrikanska mästare och är rankat som nummer 33 på Fifas världsranking, men
straffet för detta blodiga upplopp bör bli både hårt och långvarigt för all fotboll i Egypten!
Till sist: Så kom den då till sist som ett brev på posten, förkylning med halsont, hosta och
feber. Och ja… det är synd om mig!
Tre oväntade artister jag minns i Melodifestivalens historia:
• Kenta Gustafsson – Bidraget Utan att fråga är nog inte det man minns bäst från
Kentas framträdande 1979, utan hans t-shirt som uppmanade till oralsex!
• Björn Kjellman – Att han var ett schlagerorakel det visste vi alla men bidraget Älskar
du livet imponerade stort med sin nionde plats i finalen 2006.
• Alannah Myles – Tillsammans med gruppen K2 framfördes bidraget We got it all som
floppade fullständigt och hamnade sjua av åtta bidrag i den tredje delfinalen 2005.
Bara 16 år tidigare dominerade hon listorna världen över med hiten Black velvet!

Senast i raden att ge ut sina alster som alkoholhaltiga drycker är AC/DC, som den 1 mars
släpper en kollektion av fyra olika sorters vin med namnen Highway to Hell, Back in black,
Hells Bells och For those about to rock (we salute you).
Tidigare har Iron Maiden, Whitesnake, Gratful Dead, Kiss och Motörhead gjort detsamma
och släppte nyligen de sistnämnda även en vodka, eller… Vödka!

