Trelleborg fredagen den 18 mars
Att drabbas av en jordbävning innebär oftast en oerhörd katastrof och förödelse för de som
drabbas. Lägg då till en tsunami och ett kärnkraftverk där fyra reaktorer exploderat och fattat
eld, en hotande härdsmälta och mycket stor radioaktiv strålningsrisk. Man kommer då väldigt
nära den fruktansvärda verklighet som just nu utspelar sig strax utanför Tokyo i Japan. Det
rapporteras om tiotusentals döda och hundratusentals människor som blivit hemlösa och att
inget liknande har skådats sen det andra världskriget för mer än 65 år sen.
Med tanke på detta och på att Libyens rebeller och folk går mot en svidande förlust i slaget
mot diktatorn Khaddafi så känns det av ganska ringa betydelse att boräntorna går upp och att
bensinpriset i Sverige nått sin hittills högsta topp med 14,28 för en liter 95-oktanig bensin…
Sossarna har skaffat ett hemligt vapen i sin nya partiledare. Den 48-årige Håkan Juholt är
icke-stockholmare, har humor och är ändå politiker. Ok, var är hunden begravd?
Mycket elände den gångna veckan. Vi får istället glädja oss åt att vi går mot varmare tider,
att det faktiskt är Vårdagjämning på måndag och att vi har spring i benen!
Med två veckor kvar till den allsvenska premiären har Vångavallens gräsmatta drabbats av
snömögel. Detta i sin tur har gjort att TFF:s hemmamatch i premiären, mot de regerande
mästarna Malmö FF, är hotad. Eftersom Swedbank Stadion i Malmö är TFF:s reservarena kan
Trelleborg helt plötsligt få två bortamatcher mot MFF under säsongen, hualigen!
I söndags satte den explosive handbollsspelaren och exiltrelleborgaren Andreas Nilsson
Trelleborg på kartan genom en lysande match i landslagströjan, där Nilsson förutom sin
lysande insats gjorde två mål. Sverige vann EM-kvalmatchen mot Slovakien med 26-21.
Att temat Schlager är populärt fick jag klart för mig redan för ett år sen då jag hade 85
tävlande på Tre Lyktor, en helt vanlig onsdag i mars. I veckan överträffades detta med
ytterligare fem personer, och att det inte blev fler berodde nog mest på att lokalerna inte klarar
av mer. Ingemar Karlsson och Peter Karlsson blev vinnare med 87 poäng av 90, strax före
fjolårsmästarna Mats Drakenholt och Per Saurow på 85,5 poäng. Imponerande!!
Det blev också mycket riktigt Eric Saade och låten Popular som tog hem segern i Globen och
som kommer att representera Sverige i ESC i Düsseldorf den 14 maj. Nicke Borg som jag
själv hade som favorit slutade på en blygsam åttondeplats med låten Leaving home.
Efter Melodifestivalens fullständiga dominans i tv-rutan tar nu andra musikprogram över.
Ikväll är det nypremiär för Så ska det låta som nu fått två kvinnliga pianister och lagledare i
Marika Willstedt och Angelica Alm. Först ut är Alcazar som möter Style.
Även Körslaget har nypremiär i helgen och har den här gången med namn som Andras
Lundstedt, Ann-Louise Hanson, Lisa Miskovsky och Casper Janebrink från Arvingarna.
I går presenterades den skäggige mannen med kortbyxor, Alexander Bard, som ersättare i
Idoljuryn för 2011 istället för Andreas Carlsson. Passande nog fyllde Bard 50 år samma dag!
Charlie Sheen fick under förra veckan sparken från den populära tv-serien 2 ½ män. Orsaken
sägs vara hans skandalösa privatliv och partyn med porrstjärnor. Lite märkligt eftersom det är
i princip en sådan karaktär han gestaltar i serien som playboyen Charlie Harper…
Trots att det bara är mars månad är September det hetaste vi har just nu i Sverige! Hennes
nya platta CPR gick för några veckor sen rakt in på Sverigelistans förstaplats och i radio har
man konstant spelat hennes låtar från samlingsplattan Så mycket bättre. Tänk att det bara är
tre och ett halvt år sen Petra Marklund (hennes riktiga namn) var i Trelleborg och uppträdde
på TMF inför endast ett hundratal personer, där hon dessutom blev påannonserad av mig.
Tre höjdarlåtar att välkomna våren med:
• 21/3 – Dan Hylander. Den ultimata vårlåten från plattan Calypso anno 1983.
• Seasons in the sun – Terry Jacks. Klassisk gråtlåt från 1974.
• Love is in the air – John Paul Young. Kärlekslåt och discohit från 1977.

Som tack för att jag påannonserade September på när hon uppträdde på Trelleborg
Music Festival fick jag en puss. Visserligen på papper… men ändå! J

