Trelleborg fredagen den 30 september
Det blev en stor omställning att byta den drygt 30 gradiga värmen mot svenskt klimat, trots
den något tidiga brittsommaren på 20 grader och sol som vi hade den gångna helgen.
Högtrycket ska dessutom fortsätta över helgen men sen lär det vara slut på sommarvärmen.
Nästa vecka varnar man till och med för inslag av snö i Lapplandsfjällen!
Om vädret hade haft relation till konjunkturen hade det svängt rejält. Nu kommer varningar
för att lågkonjunkturen närmar sig, trots högkonjunkturen knappt hunnit komma igång…
Vad jag sett hittills av Idol så är lågkonjunkturen redan där. Efter en lång utgallring avslutas
själva kvalet ikväll där elva finalister plus en joker blir klara för fortsatt tävlande. Det jag sett
i hittills har inte imponerat men å andra sidan har inte Alexander Bard det bheller…
Med tanke på att Idolvinnaren från 2006, Markus Fagervall, bor i husvagn och att förra årets
vinnare Jay Smith ännu en gång åkt dit för narkotikaanvändning så är Idol kanske inte mycket
att sukta över. Endast Agnes Carlsson, som vann 2005 har lyckats bli en internationell stjärna.
Även förberedelserna inför nästa års Melodifestival pågår för fullt. Inte mindre än 3 485
bidrag har lämnats in och väntar på gallring. Juryn väljer här ut 16 bidrag, SVT 15 och tittarna
ett, allt under sträng övervakning av generalen själv, Christer Björkman såklart!
Geten blir trädgårdsmästare! Maria Montazami & Ulf Elfving har skrivit en livsstilsbok
tillsammans. Hade det inte varit bättre att skriva en om plastikoperationer istället…
På tal om just plastikoperationer så har cirkusen runt Michael Jackson på nytt dragit igång i
USA där Michaels privata läkare Conrad Murray står anklagad för att ha tagit ihjäl artisten
genom att ha injicerat en dödlig dos av bedövningsmedlet Propofol i honom. Rättegången
direktsänd i amerikansk tv, men oavsett vem som till sist kommer att anses skyldig till
Michaels död är detta tragik på högsta nivå. Michael Jackson avled den 25 juni 2009.
Helsingborgs IF säkrade det allsvenska guldet med tre omgångar kvar och blir därmed det
sjunde laget på sju år och det nionde under de sista tolv åren som vinner Allsvenskan.
Märkligt nog blev det Malmö FF som hjälpte laget med att ta poäng från AIK på övertid…
TFF tog också poäng på övertid men får fortsätta sin ovissa kamp mot fortsatt allsvensk
status med två poäng och sex mål upptill Syrianskas kvalplats. Fjärdeplacerade Häcken borta
på söndag känns inte direkt som tre poäng om man så säger…
I en intervju i Trelleborgs Allehanda med TFF:s ordförande Per-Anders Abrahamsson i
veckan kan man mellan raderna ana att det är panik i leden, för faller man ner i Superettan kan
det bli fritt fall. Och då spelar det mindre roll var Vångavallen ligger och hur den ser ut 2014!
En oviss kamp väntar även för Gylle som i och med 1-5 förlusten mot IFK Ystad i lördags är
klara för kval. Nu gäller det jävlarimig att mobilisera krafterna av firma Harletun-Persson!
En hel del idrottsmän, och inte minst fotbollsspelare, har oroligt börjat skruva på sig efter att
antidopingbyrån Wada meddelat att snus kan bli dopingklassat. En katastrof menar många!
Om Zlatan snusar vet jag inte, men det var oerhört kul att se att landslagsanfallaren gav ett
bra formbesked med bara en dryg vecka kvar till EM-kvalet mot Finland och Holland!
I form var även Starke man i öppningsavsnittet av den andra säsongen i det fiktiva Svinarp
där Anders Jansson gör en alldeles lysande roll som kommunalrådet Lars-Göran Bengtsson.
Periodvis lysande var även Robert Gustafsson i den nya komedin Gustafsson 3 tr. där han
spelar tre av rollerna. Återstår dock att se om det kan bli en ny klassiker a la Nile City…
R.E.M. lägger av! Michael Stipe, Peter Buck och Mike Mills meddelar att man lägger ner
gruppen efter drygt 30 år. Sedan Bill Berrys avhopp 1997 har ingenting varit sig likt…
Tre favoritplattor med R.E.M.:
• Automatic for the people – 1992
• Out of time – 1991
• Around the sun – 2004

Nu avgörs det om TFF ska ha allsvensk status 2012…
På söndag hoppas jag se kapten Dennis Melander tillbaka i den blå tröjan
för att mobilisera sina trupper till tre poäng mot Häcken!

