Trelleborg fredagen den 22 maj
Den 17 maj var bara nio minuter gammal när Norges nya schlagerkung Alexander Rybak
korades som segrare i årets Eurovision Song Contest. Efter ett nytt poängrekord och röster
från samtliga länder blev det aldrig någon spänning. Norge var för överlägsna för detta och
fick till sist 387 poäng, hela 169 poäng före Island på andra plats. För Rybak och det norska
folket blev det en oförglömlig nationaldag med scener som nog inte setts sen 1945!
Själv hade jag Ukraina som segrare före just Island men Norge först som nia. Sverige
överträffade tyvärr heller inte mina förväntningar om en artonde plats utan slutade femte sist,
det sämsta resultatet sedan 1992 då Sverige slutade på tjugoandra plats och näst sist. Ironiskt
nog var det vår nuvarande schlagergeneral Christer Björkman som stod för det lågvattnet med
låten I morgon är en annan dag.
Det blev dock en (1) svensk seger i helgen då Zlatan och Inter säkrade den italienska
Scudetton, utan att ens behöva spela eftersom Milan förlorade sin match. Detsamma gällde för
Barcelona i den spanska ligan, och man kunde till och med kosta på sig att förlora sin match
mot Mallorca efter det. Kanske var det en annan match som fanns i deras tankar, för på
onsdag är det äntligen dags för årets stora tungviktsmöte i världsfotbollen, finalen i
Championsleague mellan just FC Barcelona och Manchester United. Ett United som även de
blev ligamästare i lördags och man tog därmed den elfte titeln på de senaste 17 åren. Det blir
en drömfinal att verkligen se fram emot! Ligorna i Europa hinner dock inte avslutas förrän
Silly Season tar vid. I flera veckors tid har det spekulerats vilt kring Zlatans nästa klubbadress
och just nu är det Barcelona som gäller.
I måndags var ett decimerat TFF på Olympia och hade HIF på menyn. Det blev en svåräten
tvårätters som sattes i halsen redan efter 64 sekunder då HIF gjorde 1-0 bakom ett virrigt
försvar. Efter en halvtimma kom även 2-0 efter ett massivt spelövertag och TFF fick i princip
bara fick låna bollen vid avsparkarna. Men som TA:s gamle sportreporter Vincent Öberg en
gång uttryckte det; ”Man ska inte kasta yxan i sjön – snarare tvärtom!” För efter att ha hämtat
yxan så kom TFF in i matchen igen och med ett slumpmål i slutet av halvleken var det åter
kontakt. Efter kvitteringen till 2-2 i andra halvlek såg HIF-spelarna ut som fågelholkar och
TFF fick även chansen att avgöra, men Fisnik Shala missade sitt friläge.
Formen höll i sig även till torsdagen då TFF gav gästande Djurgården en lektion i ämnet
effektiv fotbollskunskap. 3-0 var dessutom ett slutresultat som hade god mersmak! På måndag
är det Elfsborg och konstgräs på Borås Arena som gäller för just nu femteplacerade TFF.
Hösten 1970 började jag första klass på Centralskolan i Trelleborg. Nu snart 39 år senare
drar skolan sin sista suck och i juni lämnar de sista klasserna. Efter 102 år ska skolan läggas
ner och den västra delen rivas. I lördags var jag på reportage med Vavade.se för att bevaka
den sista Kulturfesten på skolan och där träffade jag även på två av mina gamla klasskamrater
från den tiden. Att det sen var samma klasskamrater som min mor 1970 fotograferade mig
tillsammans med utanför den östra delen av skolan kändes smått otroligt. Tala om Deja Vu!
Bäst just nu:
• Änglar & Demoner. Det är spänning från första till sista bildrutan när vi får följa med
ända in i Vatikanen och dess underjordiska gravvalv för att lösa gåtor. Ron Howard
har lyckats med att vara Dan Browns bok trogen och det är ett mycket högt betyg då
Änglar & Demoner är en av mina absoluta favoritböcker.
• Lost – Season 5 - Episodes 16-17. Dubbelavsnittet som avslutar säsong 5 av Lost är
ruggigt bra! Det känns bara som om man får två nya frågor för varje svar, och nu
återstår bara en säsong med 17 avsnitt som också blir de sista av de 120 i serien.
• Eagles – Hell freezes over. Världens bästa musik DVD ever! Nu laddar vi för nästa
fredag då Örnarna från Kalifornien intar Malmö Arena!

Jodå, det är exakt samma fönster som vi sitter i, kanske inte så konstigt att allting kändes så
stort på den tiden för snart 39 år sen…
På bilderna är det Catarina Thoft (då Persson) till vänster och Katarina Skog till höger.
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