Trelleborg fredagen den 8 mars 2013
Trots att vi bara är inne i början av mars månad har den nyväckta vårsolen värmt oss på ett
mycket behagligt sätt under den gångna veckan. Det har uppmätts hela 13,7 grader i
Kristianstad och dessutom har det rapporterats in en mängd vårtecken som bofink, tussilago,
videkissar, snödroppar och även en och annan nyckelpiga har sett vårsolens första strålar.
Ett annat säkert vårtecken är finalen av Melodifestivalen som numera alltid går av stapeln i
mars. Däremot är Globen, som varit finallokal sen 2002, nu utbytt mot maffiga Friends Arena.
Tio bidrag finns i morgon på plats för att göra upp om biljetten som bär till ESC-finalen på
Malmö Arena den 18 maj och bland de tio finns tyvärr endast Louise Hoffsten som ensam
kvinna. Media har kallat det hela för gubbröra men samtidigt ska man kanske betänka att det
faktiskt är låtarna och inte artisterna som det svenska folket ska rösta och har röstat på.
Finalfältet ser i år oerhört jämnt ut till skillnad från 2012, då Loreen och Björn Ranelid
utmärkte sig på vars ett håll, och jag kan faktiskt inte hitta någon given vinnare. Media har
visserligen Anton Ewald och Robin Stjernberg som favoriter men de uppgifterna bygger i
princip bara på siffror presenterade av Spotify. Själv tycker jag att Bed on fire är den klart
bästa låten men tyvärr håller inte Ralf Gyllenhammars röst lika hög klass!
Mitt tips om hur finalkvällen slutar finns för övrigt att ta del av i slutet av krönikan…
Även finalen av Trelleborgs Allehandas Nöjesquiz som avgjordes i går kväll på Tre Lyktor
hade Melodifestivalen som tema. 25 finalister tävlade i kryssform och 20 svenska bidrag från
Alice Babs 1958 till Ravaillacz 2013 satte deras pannor i djupa veck. Segrare blev Jane
Persson som hade 12 poäng, samma poäng som tvåan Anne-Helene Quist. Jane hade på
utslagsfrågan dock prickat in att antalet gånger som Sverige medverkat i ESC-finalen var 52
och blir den som får två vip-biljetter till ESC-finalen i Malmö den 18 maj, stort grattis!
Kvällen innan avgjordes den 35:e upplagan av Music Quiz på samma krog och med tema
American Music. Vi startade på bomullsfälten vid Mississippis mynning 1936 med Robert
Johnson och avslutade på en av Los Angeles fashionabla danshak 2012 med sångerskan
Kesha. Vinnare blev lag JaIng med Janne Hansson och Ingela Degerfeldt som hade 72 poäng
av 85 möjliga och de två tog därmed sin allra första vinst i musikfrågetävlingen!
Någon fjärde raka vinst blev det inte för Jörgen Brinck som i söndagens spännande
Vasalopp fick se sig besegrad av norrmannen Jörgen Aukland, som även 2008 vann loppet.
Det blev dessutom dubbelt norskt då Laila Kveli storstilat tog hem damklassen.
Vi har tyvärr även fått vänja oss vid norska medaljer under Skid-VM i Val di Fiemme där
Norges slutfacit blev hela 19 VM-medaljer varav 8 guld! På nytt visade Petter Northug att han
inte bara är världens bäste skidåkare utan även världens sämste vinnare. Därför var det helt
underbart att Sveriges Johan Olsson kunde snuva norrmän och alla andra på guldmedaljen i
den avslutande och oerhört nervkittlande femmilen! En kvällstidning ville dagen efter inte
bara ge Olsson Bragdguldet utan även tre Kristallen-pris för Årets tv-drama, Årets program
och Årets underhållningsprogram, och ja det är väl bara att instämma i hyllningarna! Guldet
blev visserligen Sveriges enda, men ihop med ytterligare sex medaljer av valören silver.
I Friidrotts-EM inomhus som gick i Göteborg i helgen blev det svenska resultatet ett guld,
två silver och tre brons. Vi ska inte på något sätt jämföra EM med varken VM eller OS men
framgångarna tyder ändå på att Sveriges friidrottslandslag klarat av generationsskiftet efter
Carolina Klüft, Christian Olsson, Kajsa Bergqvist och Stefan Holm på ett imponerande vis!
Längdhopparen Michel Tornéus som i OS bara var 1 cm från bronset var denna gång 2 cm
från EM-guldet, trots att han satte nytt svenskt rekord med nio cm och hoppade 8,29!
Trelleborgs lokala fotbollshopp står till TFF som i helgen besegrade lokalkonkurrenten
Kristianstad med hela 6-2 och som nu har 12-12 i målskillnad efter fyra spelade matcher. Det
talar om ett målpiggt anfall men ett läckande försvar och därför kan jag inte för mitt liv förstå

hur man kan låta den tidigare lagkaptenen och försvarsklippan Dennis Melander lämna TFF
efter 24 år i klubben. Melander har dessutom alltid varit känd för att ge minst 110 procent!
Även Gylle AIF har inlett året med målrika matcher, men när det väl gällde något och det
blev DM så höll man tätt och vann mot Croatia med 2-0! Det kan bli ett intressant år…
Intressant var även det resultat som Livsmedelsmyndigheten fick när man på Island gjorde
kontroller efter att hästkött hittats i lasagne, köttfärssås, köttbullar och korvar runt om Europa.
En drös varor från tillverkaren Gæðakokkar analyserades och den glada nyheten var att
samtliga produkter var helt befriade från hästkött. Mindre roligt för islänningarna var att en
köttpaj, som skulle innehålla 30 procent nötkött inte innehöll något kött över huvud taget!
Även IKEA har på nytt hamnat i blåsväder och denna vecka har kinesiska myndigheter
funnit avföringsbakterier i choklad på 1800 tårtor som importerats från Sverige. Ett hett
stalltips är att alltid bli misstänksam om det är nötchoklad eftersom nöt ibland är… häst!
På tal om just nötter… Björn Ranelid hävdar att han har 44-års prickfri körning. Kan man
verkligen kalla det så när man fått sju fortkörningsböter under de senaste fem åren…?
I onsdags gick fantomgitarristen Alvin Lee ur tiden efter att ha drabbats av oförutsedda
komplikationer under en rutinmässig operation. Lee som var medlem i Ten Years After blev
en av vår tids största gitarrister tillsammans med namn som Jimi Hendix, Eric Clapton,
Jimmy Page och Ritchie Blackmore. Alvin Lee blev 68 år gammal.
Till sist: Efter åtta år och 177 avsnitt gick tv-serien House i graven i tisdags i tv4. Historien
om den gensinnige och cyniske läkaren Dr. Gregory House med Hugh Laurie i huvudrollen
skapades av David Shore och såg dagens ljus första gången i pilotavsnittet i november 2004.
Allra sist! Lika som bär: Arkiv X och Anticimex – Sanningen är där ute, någonstans…
Mitt resultattips inför finalen i Melodifestivalen 2013, inom parantes det jag hoppas:
1. Tell the world I’m here – Ulrik Munther (3)
2. You – Robin Stjernberg (7)
3. Heartbreak Hotel – Yohio (5)
4. Begging – Anton Ewald (9)
5. Copacabanan – Sean Banan (104)
6. Bed on fire – Ralf Gyllenhammar (1)
7. Skyline – David Lindgren (6)
8. Falling – State of Drama (4)
9. En riktig jävla schlager – Ravaillacz (8)
10. Only the dead fish follow the stream – Louise Hoffsten (2)

Vinnarna i Trelleborgs Allehandas Nöjesquiz. Från vänster vinnaren Jane Persson,
Quizledaren, Sussie Karlström (3:a), Anne-Helene Quist (2:a) och Sune Persson (4:a).
Foto: Thomas Nilsson TA

