
Trelleborg fredagen den 1 mars 2013

Idag lämnar vi vintern bakom oss och skriver den 1 mars i kalendern, den första vårmånaden 
av de tre är här och som vi har längtat efter ljusare tider! Visserligen har vi fortfarande kalla 
nätter med frostinslag men solen går nu upp redan vid sju och inte ner igen förrän klockan 
passerat halvsex på kvällen. Vi ser alltså åter ljuset i tunneln, hoppas bara det inte är ett tåg…
I morgon går sista tåget för de som vill vara med i nästa lördags final i Melodifestivalen! 
Åtta låtar ska då bli två i en rafflande duell där det känns mycket ovisst. Robin Stjernberg och 
Martin Rolinski är favoriter med Caroline af Ugglas, Cookies N Beans samt Erik & Tone som 
outsiders. Sen är ju frågan om någon av dessa över huvudtaget har en chans i finalen… 
Till just finalen tog sig både Ralf Gyllenhammar och Ulrik Munther förra lördagen och med 
låtar och framföranden som faktiskt imponerade mer än vad de tidigare bidragen hittills gjort. 
Men mer om själva finalen ber jag att få återkomma till nästa fredag, dan före dan…
Även Oscarsgalan har varit het i media den gångna veckan. Den tre och en halvtimme långa 
galan, som jag själv för övrigt satt uppe och såg det mesta av natten mellan till måndag, gav 
den svenska filmen Searching for Sugar Man och regissör Malik Bendjelloul en Oscar för 
Bästa dokumentär. Dessutom tog de båda svenskarna Paul NJ Ottosson och Per Hallberg hem 
ytterligare varsin Oscar för Bästa ljud (de har båda två sen tidigare) i filmerna Zero dark 
thirty och Skyfall! Min stora favorit Argo med Ben Affleck i spetsen fick priset som Bästa 
film och regissören Ang Lee tog hem priset som Bästa regi för filmen Berättelsen om Pi, en 
film som i veckan även fått den lite roliga översättningen Herregud, det är en tiger i båten!
Någon som tiger behövs det inte på IKEA, där har nämligen de svenska köttbullarna blivit 
möbeljättens stora käpphäst! Tidningen Min Häst låter i sitt nya nummer meddela att dessa 
köttbullar är världens snabbaste, dock är antalet hästar i dem fortfarande superhemligt!
Veckans andra stora skandaler får annars delas mellan Försäkringskassan, som vägrade ge 
ut sjukpenning åt en svårt cancersjuk 23-årig man som är i slutskedet av livet, om FK inte 
först fick in en beräknad dödsdag på honom och den Chefsåklagare, som normalt sett utreder 
poliser, domare och andra åklagare som misstänks för brott, som i veckan åkte fast för att han 
köpt sexuella tjänster på ett hotell i Stockholm. Försäkringskassan säger att det hela är ett 
misstag och Chefsåklagaren i sin tur menar att det är ett förstagångsbrott. Det är alltså inte 
nog med att de inblandade gör bort sig fullständigt, de kan inte ens ljuga trovärdigt efteråt!
Däremot så tycker jag nog att de båda tårtorna med nakeninslag i marsipan som figurerat i 
Malmö FF:s omklädningsrum fått orimliga proportioner. Visserligen hade det aldrig hänt 
under Kristers och Bosses tid men hade inte Miiko Albornoz dömts till villkorlig dom för 
sexuellt utnyttjande, så hade heller aldrig bilden fått något som helst genomslag i media.
Även i friidrottens värld händer det otrevliga saker och senast i blickfånget där är den 
sydafrikanske OS-sprintern Bladerunner eller Oscar Pistorious, som är känd för sina dubbla 
benproteser, och som nu misstänks för att ha mördat sin flickvän Reeva Steenkamp. Från att 
tidigare ha varit oerhört hyllad har vi nu istället serverats bilden av en oerhört svartsjuk och 
vapenglad bråkstake och det ena bråket efter det andra har rullats upp i massmedia, trist!
Idag startar även Friidrotts EM inomhus i Göteborg och man hoppas ju verkligen att vår 
nysvenska löparstjärna (tidigare Etiopien) Abeba Aregawi inte har sådana tendenser. Hon är 
vårt enda stora guldhopp på 1500 meter, där hon i veckan satte nytt svenskt rekord på 
distansen med 3.58,40. Världsrekordet på 3.58,28 är inom räckhåll för Aregawi i helgen!
I helgen körs även Vasaloppet mellan Sälen och Mora för 89:e gången sen 1922. Jörgen 
Brink från Hudiksvall har vunnit de tre senaste åren och han satte förra året även nytt 
banrekord med 3.38:41. Medelhastigheten på de nio milen var inte mindre än 24,69 km/h!



Längdskidåkning har det även varit den gångna veckan i italienska Val di Fiemme, som är 
arrangör för Skid-VM. Det svenska skidlandslaget har hittills tagit fem silvermedaljer medan 
Norge är helt outstanding med sina 16 medaljer varav sex guld- och fem silvermedaljer!
Barcelona tog guldmedaljerna i Champions League 2011 men blev förra året överraskande 
nog utslaget i semifinalen av Chelsea, som sen av bara farten även besegrade Bayern 
München i finalen. I år är man i brygga redan i åttondelsfinalen efter att ha förlorat mot Milan 
på San Siro med 0-2 i den första matchen. Den 12 mars väntar en oviss retur på Nou Camp…
Ytterligare en oviss returmatch blir det redan nu på tisdag och då mellan de båda giganterna 
Manchester United och Real Madrid, där den första matchen i Madrid slutade 1-1.
Paris Saint-Germain besegrade i sin tur Valencia på bortaplan med 2-1 i CL, men fick 
Zlatan utvisad i slutminuten. Den långe svensken är därmed avstängd inför returen på torsdag 
samt i en eventuell första kvartsfinal. Lite trist med tanke på hans nuvarande målform, ett 
seriemål i söndags i vinstmatchen mot Marseille och två cupmål i onsdags mot samma lag.
På torsdag kväll blir det dessutom final i Trelleborgs Allehandas Nöjesquiz där 25 finalister 
kvalificerat sig under fem veckor med frågor ur rockens historia 1954-2012. Finalisterna på 
Restaurang Tre Lyktor kan då se framemot 20 stycken frågor med 1X2-alternativ. Vilket tema 
det blir under finalen hålls dock hemligt fram tills det är dags att bekänna färg…
Redan kvällen innan är Tre Lyktor öppet för alla och då gäller det Music Quiz med tema 
American Music. Det blir det 35:e quizet i ordningen när det gäller musikteman och trots att 
vi kört i snart fyra år är matplatserna fortfarande hårdvaluta. När dessa släpptes tog det bara 
några timmar innan det var väntelista! Jo det är i Trelleborg och en onsdagskväll, sanslöst!!
Till sist: När vi landade i Chicago istället för New York för tre veckor sen var vi nog inte helt 
medvetna om hur långt det faktiskt är mellan dessa städer. Det skiljer faktiskt 127 mil och 
som jämförelse kan nämnas att avståndet mellan Trelleborg och Umeå bara är 123 mil.
Allra sist: I onsdags var det 100 dagar kvar tills jag fyller 50! Idag är det bara 98, hmm…

Tre passande låtar från den gångna veckan:
• A horse with no name – America (1972) Snart i en köttbullsmacka nära dig!
• Krama dej – Björn Skifs (1975) Beckham + Zlatan = Sant
• Sugar Man – Rodriguez (1977) Dokumentärfilmen Searching for Sugar Man 

gav Malik Bendjelloul Sveriges första Oscar någonsin för Bästa dokumentär! 

REA = Något jag inte behöver till ett pris jag inte kan motstå…
På Bokrean i veckan gjorde jag några fynd… in the name of rock&roll!


